
1.5.2. Beslisregels
Met als uitgangspunt de BeslisregelsToetsing zoals vastgelegd in het NVAO-Toetsingskader2 heeft Hobéon

Certificering de volgende beslisregels toegepast.

A. De scores op de per onderwerp gerubriceerde facetten leiden tot een score op het betreffende

onderwerp en wel volgens de regels onder C.

B. Binnen de beoordeling van een facet is er ruimte voor een eigen afweging van het auditteam:
. uitvoering/praktijk weegt zwaarder dan beleid/theorie; (beter een goed functionerende regeling die

slecht is opgeschreven dan omgekeerd);
. primaire processen wegen zwaarder dan secundaire.

C. Van facetten naar onderwerp. Hiergeldt het volgende:
¡ een onderwerp krijgt de score'voldoende'indien alle facetten tenm¡nste'voldoende'hebben

gescoord of indien één facet'onvoldoende'en de overige tenminste'voldoende'hebben gescoord,

m¡s er een acceptabel verbeterplán beschikbaar is voor het facet met de score'onvoldoende';
r een onderwerp krijgt de score'onvoldoende'indien één facet'onvoldoende'heeft gescoord en er

geen acceptabel verbeterplan voor dit facet beschikbaar is;

r een onderwerp krijgt de score'onvoldoende'indien meer dan één facet'onvoldoende'heeft

gescoord, ongeacht of er voor die facetten acceptabele verbeterplannen zijn.

2 VolgensdeNVAQ-BeslisregelsToetsingkunnenzowel eenOnderwerpalseenFacetuitslu¡tend'onvoldoende'of'voldoende'scoren.
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1.5.3. Auditteam
Het auditteam was als volgt samengesteld:

Voorzitter:
Leden:

Secretaris:

Bij het samenstellen van het auditteam heeft Hobéon Certificering et zorgvoor gedragen, dat de voor de
beoordeling van de opleidingen CMV en SPH noodzakelijke expertise aanwezig is. Expertise met betrekking
tot de onderwijskundige aspecten (i.c. het primaire proces, de ondersteunende processen en de
organisatorische context) en expertise met betrekking tot de inhoudelijke aspecten (i.c. het programma in
relatie tot het specifieke domein).

Deheerfheefteengrootaantal(accreditatie-)auditsbinnenenbuitenhethogeronderwijs
geleid, een aantal malen als onderwijsdeskundige, maar in de regel als voorzitter.

Dewerkvelddeskundigenfevenalsdevakdeskundigedetreer|hebbenzichin
hun beoordeling, vanuit respectievelijk het werkveld, met name gericht op de kwaliteit, actualiteit en
relevantie van (i) het richtinggevend domeinspecifieke kader, (ii) de eindkwalificaties, (iii) de programma-
inhoud en (iv) de interact¡e tussen opleiding en werkveld. Bovendien hebben zij de kwaliteit van het
personeel en het gerealiseerde niveau beoordeeld.

Mevrouwf en de heerf hebben op grond van hun ervaringen en posities in het werkveld
een goed zicht op de eisen die vanuit de verschillende deelgebieden in het werkveld gesteld worden aan
professionals op het terrein van Social Work op HBO-niveau.

De heerf heeft op grond van zijn kennis van het vakgebied goed zicht op recente ontwikkelingen in
het vakgebied.f heeft op grond van zijn ervaring en positie in het werkveld een goed zicht op de
eisen die vanuit de verschillende deelgebieden in het werkveld gesteld worden aan professionals op Hbo-
niveau.

De'deskundige onderwijs', de heer!heeft zich vooral gericht op de kwaliteit van de proces.sen die
direct en indirect de uitvoering van het programma raken.f heeft een grote onderwijservaring
opgebouwd die hem ¡n staat stelt de programmaopbouw, het onderuvijsproces en de organisatorische
context waarbinnen de uitvoering plaatsvindt, te beoordelen in het perspectief van de eisen die aan HBO-
opleidingen gesteld worden.

De heerl studeert thans Culturele Maatschappelijke Vorming aan de Hogeschool van Amsterdam.
Zowel zi)n stage, werkervaring en maatschappelijke functies hebben in de regel een relatie met zijn huidige
studie.

Mevrour,rf heeft tijdens haar studie Bestuurs- en organisatiewetenschappen aan de UU ervaring
opgedaan met bestuurltjke vraagstukken, organisatieverandering en strategisch management. Tevens heeft
zij in haar huidige functie ervaring in kwaliteitsmanagement opgebouwd.

Voor de curricula vitae: zie Bijlage l.
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1.5.4. Deelnemersvisitatie
Het aud¡tteam heeft t'rjdens de visitatie gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers vanuit de verschillende

geledingen van de beoogde opleidingen: management, coördinatoren en staf.

Voor een volledig ovezicht van de deelnemers aan de visitatie: zie Bijlage ll.

1.5.5. Programma visitatie 2 oktober 2007
Zie Bijlage ll.
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2. BEVINDINGEN EN BEOORDELING

Onderwerp 1 : Doelstellingen Opleiding
Dit onderwerp kent drie facetten:
1. Domeinspecifieke Eisen; 2. Bachelor en Master; 3. Oriëntatie HBO

Facet 1.1. Eisen

Het facet'Domeinspecifieke Eisen'is beoordeeld aan de hand van het volgende NVAO-criterium:
' Sluiten de beoogde eindkwalificaties van de opleiding aan bij de eisen die door (buitenlandse)

vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein
(vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk)?

Criterium

1 .1 .1 .Yoor de opleidingen CMV en SpH is ervoor gekozen h
is tevens de basis van de opleidingen CMV en SpH van de

et landelijke beroepsprofiel te hanteren. Dit profiel
Hogeschool Utrecht (HU), de

samenwerkingspartner waarmee Hogeschool NTI de opleidingen heeft vormgegeven. ln het
samenwerkingsverband is afgesproken dat het beroeps- en opleidingsprofiel en het curriculum van de
betreffende (reeds geaccrediteerde) opleidingen van de HU het uitgangspunt vormen waarop Hogeschool
NTI haar opleidingen baseert. De landelijke profielen zijn ongewijzigd overgenomen.

1 '1 '2' De wijze waarop het programm a van de opleidingen CMV en SPH is vormgegeven is tot stand gekomen
in een intensieve samenwerking tussen ontwikkelaars van de HU (vakinhoudelijke experts) en de
onderwijskundigen van Hogeschool NTl.

1.1.3. Het landel'rjk beroepsprofiel is de basis geweest om het opleidingsprofiel vorm te geven. Het
opleidingsprofiel beschrijft de kerncompetenties van de gezamenlijke propedeuse van de opleidingen cMV
en SPH o'a. interactie, or¡ënteren, analyseren, plannen, realiseren, afronden, samenwerken, leiden, zelfsturing,
onderzoeken en innoveren. Deze kerncompetent¡es gelden ook voor de jaren 2ïlm 4maar worden
aangevuld met andere competenties en op een steeds hoger niveau uitgevoerd.

1'1'4. De internat¡onale beroepsoriëntaties van Social work (IASSW en IFSW) definiëren Social work als volgt:
The social work profession promotes social change, problem solving in human relationships and the
empowerment and liberation of people to enhance wellbeing. Utilizing theories of human behaviour and
social systems, social work intervenes at the points where people ¡nteract with their environments. principles
of human rights and social justice are fundamental to social work.

op grond van deze afbakening onderscheide n de opteidingen CMV en SpH drie aspecten van de sociale
professies:

' Aangrijpingspunt: Sociale professionals grijpen in op het snijpunt van interactie tussen personen en hun
omgeving, zowel om problemen op te lossen en te voorkomen alsook om mogelijkheden te realiseren
en kansen te verzilveren.

Niveaus: Sociale professionals richten zich op drie niveaus:
- micro: personen.

- meso: sociale omgeving.
- macro: samenleving.

@Hobéon" certificering I Adviesrapport Toets Nieuwe opleiding CMV en SpH Hogeschool NTI - maart 2008 I I



Waarden: Sociale professionals streven ernaar personen optimaal tot hun recht te laten komen in

wisselwerking met hun sociale omgeving. Belangrijke richtlijnen hierbij zijn: mensenrechten, sociale

rechtvaardigheid, empowerment, integratie en welzijn.

1.1 .5. Kerntaken Social Work:

. Werken met, namens en ten behoeve van personen en systemen, (doel)groepen en netwerken.

. Werken in en vanuit een arbeidsorganisatie.

. Werken aan professionaliteit en professionalisering.

1.1.6. De opleidingen CMV en SPH zijn gebaseerd op een sociaal-construct¡vistische visie, zowel op leren als op

Social Work. Belangrijk met betrekking tot leren is dat de opleidingen gebaseerd zijn op het uitgangspunt

dat leren bevorderd wordt waneer de student in een actieve rol wordt geplaatst en daarbij wordt uitgedaagd

zichzelf verder te ontwikkelen. Verder wordt van belang geacht dat het leren doelgericht, authentiek,

concurrent en integratief is. Aandacht wordt besteed aan zowel betekenisgericht als toepassingsgericht

leren.

1.1.7. Het opleidingsprofiel geeft richting aan de keuze voor de passende onderwijsvorm voor de aan te

tonen competenties, waarbij het veelal een combinatie van zelfstudie en e-learning dan wel zelfstudie,

vaardigheidstrainingen in de vorm van contactonderwijs en e-learning betreft.

1.1.8. De opleidingen CMV en SPH hebben zicht op de actuele ontwikkelingen die momenteel gaande zijn

binnen het domein van Social Work:

' Vermaatschappelijking van de zorg.
. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

' Wijkgericht werken.
. Meer nadruk op preventie.
. Zorg op maat: vraaggerichte in plaats van aanbodgerichte hulp- en dienstverlening.
. Meer nadruk op het zelfbeschikkingsrecht en eigen verantwoordelijkheid van de cliënt.
. Hulpverlening wordt meer gericht op activeren van mogelijkheden.
. Hulp wordt daar waar mogelijk ambulant aangeboden.
. Meer multi- dan monodisciplinaire hulp- en dienstverlening.

Wat de organisatorische ontwikkelingen betreft, zijn de belangrijkste ontwikkelingen:
. Processen van organisatorischeschaalvergroting.
. Hulpverlenen vanuit kleinschalige voorzieningen van grote organisaties.
. Professionalisering van het management.
. Explicietkwaliteitsbeleid.
. Multifunctioneelaanbod.
. Oriëntatie op internationale beroepsontwikkelingen.
. Toenemend gebruik van informatie- en communicatietechnologie.

1.1.9. ln 2006/2007 zijn voor alle opleidingen van Hogeschool NTI Beroepenveldcommissies (BvC)gevormd.

Conform het reglement zijn daarvoor externe deskundigen benaderd met een ruime blik en ervaring in het

desbetreffende vakgebied, alsmede, daar waar mogelijk, alumni van de betreffende opleiding.

De SocialWork-opleidingen hebben sinds 2007 een Beroepenveldcommissie, waarin vier leden zitting hebben

genomen. lnmiddels heeft Hogeschool NTI zich verzekerd van de inbreng van een 5" commissielid. De

Beroepenveldcommissie wordt hiermee versterkt met een vertegenwoordiger uit het belangrijke en actuele

werkveld van de n
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lnmiddels heeft ook een 6" lid toegezegd toe te
bijeenkomst van de BvC is geweest in juni 2007

treden, het gaat om een directeur lokaal welzijn. De eerste
. Nadien hebben twee bijeenkomsten van de

Beroepenveldcommissie plaatsgevonden.

1'1.10. De wijze waarop de opleidingen CMV en SPH zijn vormgegeven in een 'blended learning, variant is
voorgelegd aan het werkveld (in de persoon van de Beroepenveldcommissie). De
Beroepenveldcommissieleden hebben - met inachtneming van de uitgebreide digitale voorzieningen en het
vrijwilligerscomponent - deze nieuwe vorm van onderwijs voor Social Work ondersteund en aangemoedígd
en aangegeven deze variant een belangrijke bijdrage te vinden om de toekomstig verwachte krapte op de
Social Work markt mee op te vangen.

1.1'1 1. De Beroepenveldcommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies over:
' De actualiteit en juistheid van het beroepsprofiel gegeven de ontwikkelingen in de beroepspraktijk;.
' De aansluiting tussen het beroepsprofiel en het daarop gebaseerde opleidingsprofiel en het curriculum

van de opleiding.
. De aansluiting van de opleiding op de eisen van de beroepspraktijk.

'| .1.12. Hogeschool NTI onderhoudt op de volgende wijze structureel contact met het beroepenveld:
' 1 à 2 keer per jaar komt per opleiding de beroepenveldcommissie bij elkaaç. via evaluaties en input van docenten;
. via studenten (5TO e.a.);

' de hogeschool is bezig met de eerste aanzet voor een alumnibereid.
De BvC komt minimaal eenmaal per jaar samen. Bij een opleiding in ontwikkeling of bij substantiële
veranderingen is dat minimaal tweemaal per jaar.
Met ngang VA n 2008 WO rdt de frequentle opgevoerd tot 3 a 4 keer per jaa De wuzt9r in het regleme nt zalng

in 2008 worden aan de diverse 55res.

Het auditteam kwalificeert dit facet voor de beoogde opleidingen als goed en wel op grond van de volgende
observaties:

De opleidingen CMV en SPH bieden een curriculum aan dat geënt is op landel'rjk overeengekomen
eindkwalificaties, die aantoonbaar met collega opleidingen zijn afgesproken en door het beroepenveld
zijn gevalideerd.

De opleidingen CMV en SPH zijn gebaseerd op een sociaal-constructivistische visie, zowel op leren als op
Social Work. Aandacht wordt besteed aan zowel betekenisgericht als toepassingsgericht leren.
De eisen die de beroepspraktijk stelt aan de zelfstandig en/of leidinggevende beroepsbeoefenaar,ztjn
leidend voor de vormgeving van de opleidingen en zijn vastgelegd in het beroepsprofiel. De
eindkwalificaties zijn derhalve werkvelddekkend en corresponderen ten minste met de kerntaken van de
begi n nend beroepsbeoefenaar.

Het beleid van Hogeschool NTI ten aanzien van de beroepenveldcommissie als zodanig is adequaat. De
opleidingen onderhouden gestructureerde contacten met het beroepenveld, zoals via de
beroepenveldcommissie. Contacten die aantoonbaar effect hebben op de richting en hoofdlijnen van
het opleidingsprogramma.
De opleidingen CMV en SPH hebben voldoende zicht op de actuele ontwikkelingen binnen het domein
van Social Work.

Oordeel: voldoende
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Facet 1.2. Bachelor en Master
Criterium
Het facet'Bachelor en Master' is beoordeeld aan de hand van het volgende NVAO-criterium:
. Sluiten de beoogde eindkwalificaties van de opleiding aan bij algemene, internationaal

geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een Bachelor of een Master?

Bevindingen
1.2.1. Het auditteam heeft de eindkwalificaties van de opleidingen CMV en SPH getoetst teneinde te kunnen

bepalen of deze kwalificaties beantwoorden aan het niveau 'bachelor'zoals weergegeven in de zogeheten

Dublin Descriptoren. ln de Dublin Descriptoren worden vijf dimensies (Kennis en lnzicht - Toepassen Kennis

en lnzicht - Oordeelsvorming - Communicatie - Leervaardigheden) onderscheiden.

De dimensies van de Dublin Descriptoren

De Descriptoren zijn (evenals de generiek HBO-competenties) opgenomen in de beschrijving van de

opleidingscompetenties.

Kennis en inzicht

Binnen kennis en inzicht wordt door de opleidingen een onderscheid gemaakt in brede professionalisering

en multidisciplinaire integratie. De eindkwalificaties waarop de opleidingen zich richten,zijnzodanigdatzii

niet ven¡rorven kunnen worden zonder gedegen kennis en inzicht in b'rjvoorbeeld:
. actuele ontwikkelingen in het vakgebied;
. omgeving van de organisatie;
r externe en interne regelgeving.

ln de competentiematr¡x van beide opleidingen wordt deze dimensie van de Dublin Descriptoren expliciet

gekoppeld aan een aantal beroepscompetenties. Daarmee laten de opleidingen zien, dat ziideze Dublin

Descriptor uitdrukkef ijk als referentie hebben gehanteerd.

Toepassen Kennis en inzicht

De beroepsspecifieke (deel) competenties zijn alle gericht op het uitvoeren van de kerntaken van de

beroepsbeoefenaren. lets wat zichtbaar gemaakt wordt in de beroepsproducten die studenten tijdens de

opleiding geacht worden te maken. Bijvoorbeeld:
. projectverslagen;
r presentaties;
. huiswerkopdrachten;
. stageverslagen.

ln de beroepspecifieke competenties wordt expliciet naar deze en andere beroepsproducten verwezen. De

vermelde'producten' impliceren een professionele toepassing door de student van zijn verworven kennis en

inzicht.

ln de competentiematrix van beide opleidingen wordt deze dimensie van de Dublin Descriptoren expliciet

gekoppeld aan de competenties. Daarmee laten de opleidingen zien, datzii deze Dublin Descriptoren

uitdrukkelijk als referentie hebben gehanteerd.

Oordeelsvorming

Zowel de (algemene) HBO-competenties als de beroepsspecifieke (deel) competent¡es behelzen het hele

spectrum van probleemanalyse, methodisch en reflectief denken en handelen, besef van maatschappelijke

verantwoordelijkheid. De daarmee verband houdende vaardigheden zijn expliciet gericht op het maken van

keuzen.
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ln de competent¡ematrix wordt deze dimensie van de Dublin Descr¡ptoren expliciet gekoppeld aan de
competenties. Daarmee laten de opleidingen zien, datzijdeze Dublin Descriptoren uitdrukkelijk als
referentie hebben gehanteerd.

Communicatie

ln de competenties waar de opleidingen zich op richten, is'communicatie'als afzonderlijk
competentiegebied van de beroepsbeoefenaar opgenomen.

ln de competentiematrix van beide opleidingen wordt deze dimensie van de Dublin Descriptoren expliciet
geplaatst in het perspectief van (i) 'sociaal-communicatieve bekwaamheid'(overleggen, vergaderen,
presenteren, informeren, adviseren e.d.) en (ii) 'basiskwalificering voor managementfuncties,(leiding geven,
organiseren, delegeren, stimuleren). ln de competentiematr¡x van de verschillende opleidingen wordt deze
dimensie van de Dublin Descriptoren expliciet gekoppeld aan de competenties. Daarmee laten de
opleidingen zien, dat zij deze Dublin Descriptoren uitdrukkelijk als referentie hebben gehanteerd.

Leervaardigheden

Voor de opleidingen geldt, dat de te verwerven competenties een aantal metavaardigheden van de
studenten veronderstellen die expliciet op het eigen leren zijn gericht opdat de student in staat is (i) zich
tijdens de beroepsuitoefening verder te professionaliseren en (ii) vervolgstudies op een hoger niveau te
doorlopen' Deze metavaardigheden staan in de competenties vermeld in termen van transfer en brede
inzetbaarheid en brede professionalisering.

Dit vooronderstelt, dat de student in staat
tegen elkaar af te wegen, te adviseren, uit

is problemen te analyseren en mogelijke oplossingsstrategieën
te (laten) voeren en daarna te evalueren.

li n Descriptoren expliciet
Dublin Descriptoren

ln de competentiematrix van beide opleidingen wordt deze dimensie van de Dub
gekoppeld aan de competenties. Daarmee laten de opleidingen zien, dat zij deze
uitdrukkel als referentie hebben

Oordeel: voldoende
Het auditteam kwalificeert dit facet van de beoogde opleidingen als voldoende en wel op grond van de
volgende observaties:
I De eindkwalificaties van de opleidingen CMV en SPH voldoen aan het niveau bachelor zoals

weergegeven in de Dublin Descriptoren.

' De eindkwalificaties zijn uitgewerkt in competenties die een concreet referentiekader vormen dat
aansluit bij en is gevalideerd door de beroepspraktijk.

' De eindkwalificaties zijn aantoonbaar verankerd in het CMV- en 5PH-programma: de competent¡es zijn
rechtstreeks in verband gebracht met het opleidingsprogramma en met de daarbinnen gehanteerde
werkvormen.
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Facet 1.3. Oriëntatie HBO/WO

Criteria
Het facet'Oriëntatie HBO^/VO' is beoordeeld aan de hand van de volgende NVAO-criteria:

. Ziinde beoogde eindlnrralificaties van de opleiding mede ontleend aan de door (of in

samenspraak met) het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/of

beroepscompetenties?
. Heeft de HBO-bachelor de kwalificaties voor het niveau van een beginnend beroeps-beoefenaar

in een specifiek beroep of samenhangend spectrum van beroepen waarvoor een HBO-opleiding

vereist is of is?

Bevindingen
Oriëntatie HBO" kent twee dimensies. Hoger onderwijs enerzij ds, beroepsonderwijs anderzijds.

1.3.1. Hoger Onderwijs

Het beroepsprofiel en de daarmee samenhangende beroepscompetent¡es van de opleidingen CMV en SPH

beschrijven een hoog niveau van beroepsuitoefening en sluiten aantoonbaar aan bij de beschrijving van het

bachelor niveau in de Dublin Descriptoren. Daarmee is aangegeven dat de opleidingen beide gerekend

worden tot het hoger onderwijs.

De eindkwalificaties zijn dezelfde als de beroepscompetenties van de opleidingen. De eindkwalificaties zijn

conform Dublin Descriptoren voor de bachelor. De opleidingscompetent¡es zijn een concrete invulling van

de door de HBO-Raad opgestelde tien generieke bachelor HBO-kwalificaties.

De wijze waarop de opleidingen de Dublin Descriptoren hebben uitgewerkt en in het programma hebben

opgenomen, zijn als voldoende beoordeeld (zie facet 1.2.)

1 .3.2. Beroepsonderwijs

De competenties van de opleidingen zijn geformuleerd in termen van beroepscompetenties die

aantoonbaar (zie 1.1.) in samenspraak met het beroepenveld zijn opgesteld en door dat beroepenveld zijn

gevalideerd (via de Beroepenveldcommissies). Daarmee is op het niveau van opleidingsdoelstellingen de

oriëntatie op de relevante werkvelden geborgd.

De wijze waarop de opleidingen de beroepscompetenties in samenspraak met het beroepenveld hebben

u beoordeelde het auditteam reeds als voldoende ie 1.1

Oordeel: voldoende
Het aud¡tteam kwalificeert dit facet van de beoogde opleidingen als voldoende en wel op grond van de

volgende observaties:
. De opleidingen hebben de eindkwalificaties rechtstreeks en volledig ontleend aan het door het

relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofiel en daar eigen accenten aan toegevoegd.

' ln de van dit beroepsprofiel afgeleide opleidingsspecifieke kwalificaties en competenties wordt ook het

niveau van de innend eformuleerd.
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SAMENVATTEND OORDEEL' DOELSTELLINGEN OPIEID¡NG": VOLDOENDE
het onderwerp "Doelstellingen opleiding" voor beide beoogde opleidingen als

Hogeschool NTI vult de vraag naar flexibele onderwusconcepten op concrete wijze in.
De opleidingen CMV en SPH bieden een curriculum aan dat geënt is op landelijk overeengekomen
eindkwalificaties, die aantoonbaar met collega opleidingen zijn afgesproken en door het beroepenveld
zijn gevalideerd.

De opleidingen CMV en SPH zijn gebaseerd op een sociaal-constructivistische visie, zowel op leren als op
Social Work. Aandacht wordt besteed aan zowel betekenisgericht als toepassingsgericht leren.
De opleidingen hebben voldoende zicht op de actuele ontwikkelingen binnen het CMV en SpH-domein.
Het werkveld wordt uitdrukkelijk betrokken bij het opstellen van opleidingsdoelstellingen en
beroepscompetenties.

De opleidingsdoelstellingen voldoen aantoonbaar aan de niveaueisen die aan een hbo bachelor gesteld
worden.

I

I

Het audltteam beoordeelt
voldoende.
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Onderwerp 2: Programma
Dit onderwerp kent zes facetten:

1. Eisen HBO/WO; 2. Relatie tussen doelstellingen en programma; 3. Samenhang programma;

4. Studielast; 5. lnstroom; 6. Duur.

Facet 2.1. Eisen HBO/WO

Criteria
Het facet'Eisen HBO'is beoordeeld aan de hand van de volgende NVAO-criteria:

. Vindt kennisontwikkeling door studenten plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk

ontwikkeld studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en/of (toegepast)

onderzoek?
. Heeft het programma aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied / de

discipline?
. Waarborgt het programma de ontwikkel¡ng van beroepsvaardigheden en heeft het aantoonbare

verbanden met de actuele beroepspraktiik?

Bevindingen
2.1 .1. Hogeschool NTI gaat onder de koepel Social Work de opleidingen CMV en SPH aanbieden die, naar

analogie van de beroepspraktük naast hun eigen zelfstandigheid ook hun gemeenschappelijke kenmerken

hebben. Dit laatste komt tot uitdrukking in de gemeenschappelijke propedeuse.

ln de hoofdfase zal er sprake zijn van twee zelfstandige opleidingen met een eigen curriculum die waar

mogelijk en wenselijk onderling nauw zullen samenwerken.

De opteidingen CMV en SPH hebben hun programma gebaseerd op de respectieve curricula van de HU,

conform de afspraken in het samenwerkingsverband. Deze curricula zijn reeds geaccrediteerd.

2.1 .2.Deeerste lessen van de eerste periode in de propedeuse staan ¡n het teken van: ken u zelve. Hierbij

wordt de student door middel van opdrachten uitgenodigd de eigen starts¡tuatie in kaart te brengen. Hierbij

wordt aandacht besteed aan zaken als: motivatie en ¡nspiratie, positie en deskundigheid, persoonlijke SWOÏ-

analyse, leerstijlen en beroepshouding. Hieraan wordt toegevoegd een opdracht die studenten uitnodigt om

een verband te leggen tussen enerzijds de beroepscompetenties en anderzijds verwante eigen

vaardigheden die in een andere context zijn verurorven.

2.1.3. De beroepspraktijk wordt als uitgangspunt genomen bij het opstellen en uitvoeren van het onderwijs,

onder andere door de inbreng van praktijkcases en de stages. Actuele ontwikkelingen binnen het domein

Social Work zoals de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling vinden hiermee hun weg in het programma.

2.1.4.De opleidingsstructuur biedt veel openingen naar de beroepspraktijk:
. Praktijktrainingen resp. (praktijk)opdrachten die een wisselwerking tot doel hebben van theorie en

praktijk in combinatie met de benodigde (communicatieve) vaardigheden. Op deze wijze vindt er een

¡ntegratie van de beroepsvaardigheden en toepassing van kennis plaats'

' Zowel zelfstandig als in groepen opdrachten uitvoeren. Hierbij wordt met het'op afstand'uitwerken van

groepsopdrachten een reële nabootsing beoogd van wat steeds meer de praktijk is: op afstand werken,

flexibele werkplekken (telewerken,'conference calls'). De opdrachten dienen zoveel mogelijk uit de

praktijk te komen.
. De stageperiode dient ervoor om zich specifieke beroepsprofilerende competenties eigen te maken,

van kennis, houd en vaard heden.I

@Hobéon" Certificering I Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding CMV en SPH Hogeschool NTI - maart 2OO8 I 1 5



Wan neer de ergen werkplek niet voldoet aan de etsen die de opleidin stelt moet de studentI een andere
stagep lek zoeken Dir ka n ls gevolg he bben dat de student tüd elük m nder kan werken of tn het uiterste
geval zu n baan moet opzeggen. Ook het vrijwi lligerwerk draagt bij aan het eigen maken de
beroepss ifieke

van
pec competenties.

2'1'5' Het opleidingsprogramma is (en wordt) ontwikkeld en straks uitgevoerd door docenten met een sterke
relatie met het beroepenveld. Hogeschool NTI streeft na dat een grooideet van de docenten naast het geven
van onderwijs ook werkzaam is in de beroepspraktijk. van dit ruime en gedifferentieerde netwerk (bedrijven
en personen) maken de opleidingen van Hogeschool NTI systematisch gebruik. Bijvoorbeeld: als
opdrachtgever en aanbieder van onderwijsprojecten, als begeleider van afstudeerprojecten en als externe
beoordelaar.

2'1'6' Hogeschool NTI stelt als uitgangspunt,dat iedere opleiding aantoonbaar nauwe contacten met het
relevante beroepenveld moet onderhouden en dat daartoe in ieder geval behoort het gestructureerde
overleg met een Beroepenveldcommissie over de visie, doelstelling en inrichting van de opleiding. Deze
commissie signaleert trends en ontwikkelingen uit het werkveld en adviseert (gevraagd en ongevraagd) de
opleiding over het strategisch beleid, het competentieprof¡el en het onderwijs.

uit de verslaglegging van deze bijeenkomsten blijkt dat het in de Bvc vertegenwoordigde beroepenveld
een belangrijke rol speelt in de opleiding via het inbrengen van actuele voor het werkveld relevante
ontwikkel¡ngen' Er is sprake van een inhoudelijke discussie tussen opleiding en Bvc en zij trekken
gezamenlijk op daar waar het gaat om het ontwikkelen van het onderwijs. Zowel in termen van beleid en
kwaliteit, als in termen van inhoud.

2'1'7 ' De opleidingen cMV en sPH leiden op tot een zelfstandig competent beroepsbeoefenaar. om deze
competenties flexibel (trjd- en plaatsonafhankelük) en 'op afstand'te ontwikkelen, heeft Hogeschool NTI
gekozen voor het didactisch concept van 'blended learning'. onder'blended learning,verstaat het NTI een
mix van onderwijsvormen die het leerproces van de student kan ondersteunen en stimuleren. De mix bestaat
uit zelfstudie, contactmomenten en e-learning, dat wil zeggen begeleiding en onderwijsactivite¡ten via een
digitale leeromgeving. 'Blended learning' faciliteert competentiegericht onderwijs.

Deze onderwijsvormen sluiten aan bij de'multi-tasking'vaardigheden, het leren in netwerken en de ,being
connected'behoefte van de studenten. Met'blended learning'is het mogelijk om voor de student I

vraaggestuurde leertrajecten op te zetten, alsmede vorm te geven aan sociale contacten (interactie) door
middelvan de digitale leeromgeving (dlo).

Door middel van een intensieve samenwerking tussen de ontwikkelaars van de HU enerzijds en de
onderwijskundigen van Hogeschool NTI anderzijds is een programma ontwikkeld waarbij de student door
middel van een mix van onderwijsvormen wordt opgeleid voor de beroepscompetenties. Daarbij is bewust
gekozen voor een essent¡ële rol van de digitale leeromgeving (o.a. een portfolio met persoonlijk
ontwikkelingsplan), twee verplichte praktijktrainingen per perioue, het bouwen van een ,wiki,, reflectie en
samenwerken.

De praktijkmentor die studenten zelf selecteren vervult een belangrijke functie ten aanzien van de
beroepsontwikkeling (specifieke beroepsvaardigheden) van de student. samen met de praktijktrainingen en
het gebruik van de digitale leeromgeving waarborgt de praktijkmentor ( is de praktijkbegeleider binnen de
werkplek) de beroepsontwikkeling van de student.
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2.1.8. De leeractiviteiten waarvan Hogeschool NTI gebruik maakt zijn onder andere: literatuurstudie,

zelfstudieopdrachten, huiswerkopdrachten en praktijktrainingen.

2.1.9. Literatuur is, gezien de component zelfstudie, een belangrijk onderdeel van de opleidingen en van de

hogeschool. De hogeschool hanteert dan ook algemene criteria voor de selectie van de te gebruiken

literatuur, waarbij een belangrijk item de activerende werking van de gekozen studiematerialen is.

De vormgeving van het studiemateriaal is in lijn met het principe van zelfstudie door het hanteren van

literatuur die geschikt is voor zelfstudie waarbij de student wordt begeleid door middel van

studiehandleidingen en modulewijzers.

Naast de literatuur werken de opleidingen CMV en SPH met periodeboeken en studiehandleidingen per jaar

waarmee de student wordt begeleid b'rj zijn (zelf)studie. Door het werken met periodeboeken en

studiehandleidingen per jaar is het mogelijk om actuele ontw¡kkelingen snel ¡n het programma te

verwerken.

Het auditteam is van mening dat het literatuurpakket compleet en up to date is. Het voldoet in de behoefte

van de opleidingen.

Oordeel: voldoende
Het auditteam kwalificeert dit facet van de beoogde opleidingen als voldoende en wel op grond van de

volgende observaties:
. De opleidingen CMV en SPH zijn gebaseerd zijn op het curricula van de HU en wordt verder ontwikkeld

door de ontwikkelaars van de HU en de onderwijskundigen van Hogeschool NTl.

. Het programma van de opleidingen biedt aan de studenten via de simulaties, de praktijktrainingen en

via stages, de beroepsopdrachten en de afstudeerfase ruime en goed gestructureerde mogelijkheden

om hun kennis te ontwikkelen in interactie met het beroepenveld.
. De studieonderdelen komen tot stand op basis van actuele ontw¡kkelingen en vragen vanuit het

werkveld en zijn ook aantoonbaar ontworpen in samenwerk¡ng met het werkveld.
. Hogeschool NTI streeft na dat een groot deel van de docenten naast het geven van onderwijs ook

werþaam is in de beroepsprakt|k. Het programma van de opleidingen CMV en SPH is (en wordt)

ontwikkeld en uitgevoerd door docenten die een sterke relatie met het werkveld hebben.

. De opleiding onderhoudt via de Beroepenveldcommissie contacten met het werkveld, waarbij een

inhoudelijke discussie wordt gevoerd over de visie, doelstelling en verdere ontwikkeling van de

opleiding.
. De literatuur is relevant, actueel, werkvelddekkend en op HBO-niveau. Het voorgeschreven

studiemateriaal is zowel verbredend als voor het va ied.
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Facet 2.2. Relatie tussen Doelstel en ma

Het facet'Relatie tussen Doelstellingen en Programma' is beoordeeld aan de hand van de volgende NVAO-

Weerspiegelen het beoogde programma, het didactisch concept, de werkvormen en de wijze van
toetsing de te bereiken eindla,rnlificaties van de opleiding?
Zijn de te bereiken eindkwalificaties aantoonbaar vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) het
beoogde programma?

criteria:

Criteria

Bevindingen
Het auditteam heeft de programmabeschrijving van de opleidingen geanalyseerd en daarbij ook de
deelbeschrijvingen van de onderwijsmodulen betrokken.

2.2.1 . De vertaling van de kwalificaties naar het studieprogramma wordt zichtbaar in de leerdoelen van elk
opleidingsjaar en vervolgens in de leerdoelen van de onderwijseenheden (periodeboeken). per periodeboek
zijn de kerntaken, kernopgaven en competenties beschreven waaraan een student moet voldoen.

De competentiematrix verschaft een systemat¡sch overzicht van de relatie tussen de onderscheiden
competenties en de leerdoelen op semester- en blokniveau. Ook zijn deze doelstellingen voor elk blok op
gedetailleerde wijze geoperationaliseerd naar project-, praktijktrainingen en moduleniveau.

2.2.2.Door de koppeling van de projectresultaten (output) aan de leerdoelen is de mate waarin de student
de leerdoelen heeft gerealiseerd, goed toetsbaar, waarmee het auditteam wil aangeven dat de leerdoelen
vertaald zijn naar concreet professioneel gedrag dan wel naar professionele'producten,.

2.2.3'De vormgeving van de modulen, zo heeft het auditteam kunnen constateren, gaat uit van een
leeromgeving waarin het leerproces van de student centraal en waarbij de kennis (verworven via
ondersteunende modules) en de vaardigheden (verworven via de praktijktrainingen), door de student in
stelling moet worden gebracht wil hij de projectopdrachten met succes kunnen uitvoeren.

2.2'4.De inhoud en de vormgeving van de afzonderlijke modulen bieden de studenten de gelegenheid de
vereiste deelcompetenties te verwerven. De projecten worden naarmate de opleiding vordert, zo blijkt uit de
programmabeschrijving, complexer en deze ordening maakt het de student mogelijk alle eindkwalificaties
op het vereiste niveau te verwerven. Dit wordt tevens versterkt doordat de opleidingen de te verwerven
competenties op vier verschillende niveaus hebben gedefinieerd (A t/m D).

2.2.5' Een onderwijseenheid wordt afgesloten door middel van integrale toetsing. Tevens moeten studenten
bij elke periode twee verplichte praktijktrainingen volgen waarbij de verworven kennis en inzichten worden
gekoppeld aan vaardigheden die door middel van de opdrachten en het volgen van de praktijktraining
worden getoetst.

2.2'6 Hogeschool NTI heeft nog geen minor aanbod. Na verloop van tijd zal hiervoor 30 EC worden
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Oordeel: voldoende
Het auditteam kwalificeert dit facet van de beoogde opleidingen als voldoende en wel op grond van de

volgende observaties:
. Het programma van de verschillende opleidingen alsmede de leerdoelen van de onderscheiden

programma-onderdelen zijn in termen van inhoud, bereik en niveau een passende conçretisering van de

geform uleerde eind kwa lificaties.
. lnhoud en vormgeving van de afzonderl'rjke opdrachten samen met de onderwijseenheden stellen de

student in de gelegenheid de geformuleerde eindkwalificat¡es op het vere¡ste niveau te verwerven. De

eisen waaraan deze beroepsproducten moeten voldoen, anticiperen op die welke in het beroepenveld

worden gesteld.
. De leerdoelen en de projecten/cases nemen in complexiteit toe om tenslotte in de afstudeerfase een

niveau te bereiken dat naar het oordeel van het auditteam van HBO-niveau is.
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Criterium
Het facet'Samenhang Programma'is beoordeeld aan de hand van het volgende NvAo-criterium

' ls het beoogde programma inhoudelijksamenhangend?

Facet 2.3. Samenha

Bevindingen
De voor de opleidingen geldende generieke HBO-competent¡es en specifieke beroepscompetenties zijn,
zoals het auditteam reeds eerder heeft aangegeven, aantoonbaar door het werkveld gevalideerd. De eisen
die aan de beroepsbeoefenaars worden gesteld, staan daarin beschreven in onderlinge samenhang.

2.3'1. Het beleid van Hogeschool NTI is, inherent aan de onderwijsvisie, dat de onderdelen van de
bachelorprogramma's zoveel mogelijk geïntegreerd worden ontwikkeld en aangeboden. Het beleid van het
NTI is verder, dat de verschillende opleidingen hun kwalificaties concreet uitwerken naar leerdoelen per
opleidingsjaar, module en praktijktraining.

2'3.2.De opleidingen van Hogeschool NTI hebben de kwalificaties van de opleidingen concreet uitgewerkt
naar leerdoelen per opleidingsjaar, periodeboek en per onderwijseenheid. Leerdoelen, die in complexiteit
toenemen om in de afstudeerfase het HBO-niveau te bereiken. Daardoor is er een duidelijke samenhang in
de leerdoelen en is de verticale samenhang binnen het programma tussen de onderscheiden modules
geborgd. Dankzij het feit dat de opleidingen de kwalificaties hebben vertaald naar competenties op vier
niveaus (A, B, C en D) wordt de toenemende complexiteit en zelfstandigheid door het programma heen
inzichtelijk.

2.3.3. De samenhang binnen de studieprogramma's wordt zowel inhoudelijk als didactisch verder
nagestreefd via afstemming van de diverse werkvormen: zelfstudie van de modules, praktijktrainingen,
studiegroepen en projecten.

2.3.4. Omdat elke periode is geconcentreerd rond één bepaald thema, dat telkens in een project wordt
uitgewerkt, wordt de horizontale samenhang gerealiseerd op periodeniveau en daarbinnen op
projectniveau en vervolgens tussen de ondersteunende praktijktrainingen en theoriemodulen. Het NTI staat
voor flexibel studeren: studeren wanneer de student daar zelf tijd voor heeft, en in de volgorde waarin zij de
vakken willen bestuderen. Ter vergroting van de samenhang raadt hogeschool NTI haar studenten echter
een bepaalde volgorde aan bij het plannen van hun stud¡etraject.

2.3.5. Niet alleen in de programmabeschrijving maar ook in de detailinformatie op periode-, project- en
moduleniveau waarover het auditteam kon beschikken, wordt de samenhang zichtbaar gemaakt.

' De projecten (en de flankerende praktijktrainingen en modulen) waaruit het programma is opgebouwd,
zijn qua onderwerp en inhoud telkens en expliciet ontleend aan een overkoepelend thema; Oriëntatie
op Social Work, Methodisch werken, Onderzoek en beleid en Signaleren en preventie.

I De projecten (en de flankerende praktijktrainingen en modulen) zijn aantoonbaar gericht op het maken
van beroepsproducten, hetgeen impliceert dat studenten leren om kennis, inzichten en vaardigheden
uit verschillende deelgebieden te integreren.

r De projecten (en de flankerende praktijktrainingen en modulen) zijn zodanig ontworpen en in het
programma gepositioneerd dat zrj ten opzichte van elkaar een anticiperende dan wel verdiepende
functie hebben in het leerproces van de student. Leerdoelen en de daaraan gerelateerde opdrachten
nemen in complexiteit toe, waardoor de verticale samenhang wordt gewaarborgd.
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2.3.6. Het programma van de opleidingen CMV en SPH is toegesneden op studenten die naast hun werk willen

studeren.

Kenmerkend voor de opleidingen is dus dat relevant werk in een voor het beroep relevante organisatie

wordt gecombineerd met het volgen van beroepsonderwijs. De theorie- en de praktijkcomponent van de

opleiding sluiten hierdoor goed op elkaar aan. Daarnaast z'rjn de programma's zo opgezet dat de leerdoelen

van het praktijkleren (praktijktrainingen, stage en afstuderen) aansluiten op de leerdoelen van het

binnenschoolse programma (modulen). Samenhang tussen binnen- en buiten-schoolsprogramma wordt
geborgd door indicatoren als: stagevoorbereiding, stagebegeleiding en stagebeoordeling.

2.3.7. Hogeschool NTI voorziet in een aantal verplichte praktijktrainingen voor onderwijs dat niet op afstand

gegeven kan worden. De praktijktraining wordt afgesloten met een verplichte eindopdracht (individueel of
in groepsverband). Deze praktijktrainingen zijn specifiek'voor de opleidingen SPH en CMV. Bovendien is

binnen Social Work een duidelijke link tussen de praktijktrainingen en het gevolgde blok.

2.3.8. De opleidingen CMV en íPH gaan uit van een constructivistische visie. Uitgaande van die

constructivistische visie, is integratie primair iets wat de student zelf bewerkstelligt. Tevens zorgen

beroepscompetenties ¡n eerste instantie voor de samenhang binnen de opleidingen. Op grond van ervaring

moet worden geconstateerd, dat dit alles doorgaans onvoldoende is voor studenten om de opleiding als

samenhangend geheel te ervaren en tot echte integratie te komen. De opleidingen bezitten daarom

elementen die integratie en samenhang verder zullen versterken; hierbij gaat het om de uitwerking van een

drietal aspecten: (a) toetsing, (b) metakaders en (c) reflectie.

(a) Om het beroepsgerichte en contextrijke karakter van competenties goed te verankeren in de opleidingen

CMV en SPH, is het toetsprogramma in hoofdzaak gebaseerd op beroepstaken. Hierbij is een concentrische

opbouw het uitgangspunt de centrale competenties en taken komen in principe elke studiejaar weer terug.

Het centraal stellen van tientallen kerntaken in de toets¡ng en daarmee ook in elke opleiding, zorgt voor

verdere beroepsinhoudelijke samenhang en integratie. Met elke beroepstaak zUn in de toetsing een aantal

competenties en ook gespecificeerde conceptuele kaders verbonden.

De toetsing zal primair op grond van centrale beroepstaken plaatsvinden. Per toets wordt een beperkt aantal

competenties en een gespecificeerd aantal conceptuele kaders beoordeeld. De toets heeft betrekking op

meerdere fasen van de beroepstaak. De toetsen zullen een integratief appèl op de student doen: met name

binnen de probleemanalyse zal de student op grond van het multicausaal model meerdere concepten

moeten kunnen hanteren, en met name binnen het plan van aanpak en de uitvoering zal de student binnen

een eclectisch-integratieve benadering meerdere methodieken moeten kunnen gebruiken.

(b) Binnen de opleidingen wordt gebruik gemaakt van metatheoretische kaders waarbinnen de verschillende

concepten op hun plek vallen. Voor wetenschappelijke theorieën wordt primair gebruik gemaakt van het

zogeheten multicausale model als kapstok, waarmee wordt aangegeven op welk niveau concepten primair

insteken.

(c) Reflectie is een volgend element dat samenhang en integratie borgt. Opdrachten gaan doorgaans

gepaard met een element van reflectie. Bij deze opdrachten betrekken de studenten vier elementen op

elkaar: de opqedane ervaringen, de eígen persoon, relevante conceptuele kaders en de beroepsidentiteit.
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Oordeel: voldoende
Het auditteam kwalificeert dit facet van de beooqde opleidingen als voldoende en wel op grond van de
volgende observaties:
. lnhoud en planning van het programma van de opleidingen CMV en SPH zijn op een consistente wijze

op elkaar afgestemd waardoor de onderscheiden programma-onderdelen tezamen een coherent geheel
vormen.

' De gedegen verticale afstemming van de opleidingsonderdelen komt tot uitdrukking in leerlijnen, die
bestaan uit een aanééngesloten reeks onderwijseenheden en/of elementen uit onderwijseenheden.

¡ Horizontale afstemming vindt plaats door relaties tussen onderwijseenheden en/of elementen uit
onderwijseenheden. Binnen de opleidingen CMV en SPH is er een thematische ordening die een

horizontale samenhang tussen theorie-colleges, praktijkleren en beroepsopdrachten waarborgt.

' Gedurende de opleidingen neemt het onderwijs in complexiteit toe, zodat studenten de mogelijkheid
krijgen de competenties op een steeds hoger niveau te ontwikkelen.

. De samenhang tussen het praktijkleren en het binnenschoolse deel (modulen) is geborgd via
voorbereiding, evaluatie, terugkoppeling en follow-up.

. Via de (verplichte) praktijktrainingen wordt kennis overgebracht wat via afstandsonderw'rjs onmogel'rjk
is.

r De opleidingen CMV en SPH gaan uit van een constructivistische visie. Aanvullend hierop bezitten de
opleidingen elementen die integratie en samenhang verder zullen versterken; toets¡ng, metakaders en

reflectíe.
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Facet 2.4. Studielast
Criterium
Het facet'studielast'is beoordeeld aan de hand van het volgende NVAO-criterium:

. ls het beoogde programma studeerbaar doordat factoren die betrekking hebben op dat
programma en die de studievoortgang belemmeren, zoveel mogelijk worden weggenomen?

Bevindingen
2.4.1. Algemeen geldt voor Hogeschool NTI dat de studielast per module is vastgesteld in termen van

studiepunten (EC's). Na elke module vindt evaluatie plaats in het kader van de programma-evaluatie en in

het kader van de studiebegeleiding (stagebegeleiding, groepsbegeleiding en individuele begeleiding).

Daarbij wordt telkens nagegaan of de studievoortgang voldoende dan wel onvoldoende is.

2.4.2. Door het spreiden van het aantal toetsmomenten en het feit dat studenten niet gebonden zijn aan

plaats en tijd en dus gedurende het gehele jaar kunnen studeren, is de studielast evenwichtig over het jaar te

spreiden.

2.4.3.De digitale leeromgeving fungeert tevens als studentvolgsysteem. Door het digitale portfolio van de

student kan de docent de kwalitatieve voortgang formuleren (ligt de student nog op -het overeengekomen-

schema?). Student en docent hebben via de digitale leeromgeving beiden inzicht in de

a van de student.

Oordeel: voldoende
Het auditteam kwalificeert dit facet van de beoogde opleidingen als goed en wel op grond van de volgende

observaties:
. Per programmaonderdeel is de studielast vastgesteld in termen van studiepunten (EC's).

. Het systeem van afstandsonderwijs leidt volgens het auditteam tot studeerbaarheid; studenten kunnen

de studielast evenwichtig over het jaar spreiden.
. Via de digitale leeromgeving hebben zowel student als docent inzicht in de cijferlijsten/voortgang van

de student.
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Facet 2.5.lnstroom
Criterium
Het facet 'lnstroom' is beoordeeld aan de hand van het volgende NVAo-criterium:

' Sluit het programma qua vorm en inhoud aan bij de kwatificaties* van de instromende studenten:
HB0-bachelor: ì/WO, HAvo, middenkaderopleiding of specialistenopleiding (WEB) of daarmee
vergelijkbare kwalificaties, blijkend uit toelatingsonderzoek?

2.5.1. De studenteninstroom van de HBo-opleidingen van NTI kiest bewust voor een opleiding die de
gelegenheid biedt op afstand te studeren met veel ruimte voor persoonlijke invulling van het leertraject naar
tempo, tijd en plaats. Uit instroomonderzoek blijkt dat de achtergrond van de studenten zeer divers is. De
gemiddelde HBO-student van NTI kan getypeerd worden als:
r van 20 tot 45 jaar oud;
. veelal getrouwd;
¡ met kinderen;

' veelal werkzaam.

Een belangrijke reden dat studenten kiezen voor NTl, is dat het werk of de privé-situatie onvoldoende
mogelijkheden biedt om dag- of deeltijd onderwijs te volgen. Veel studenten zijn zogenaamde ,tweede kans
studenten'; studenten die in het verleden een dagopleiding hebben gestaakt of die meteen zijn gaan werken
en alsnog een beroepsopleiding op HBO-niveau willen afronden.

2.5.2. Studenten van de hogeschool kunnen elk moment instromen en gedurende het gehele jaar door
middel van zelfstudie, begeleiding door middel van e-learning en contactmomenten, studeren. Veel
studenten zijn al werkzaam in een relevante beroepspraktijk waardoor het programma en de afstudeerfase
(lopen van stage en afstudeerscriptie) relatief efficiënt kan worden door lopen (het zogenoemde
co ncu rrencybegi nsel).

2.5.3. Hogeschool NTI hanteert de wettelljke vooropleidingseisen voor het toelaten van studenten. Dit wordt
beoordeeld door de toelatingscommissie. Studenten worden tevens toegelaten als zij met positief resultaat
deelnemen aan de 21 + toets of als ze als contractstudent aantonen over hetjuiste niveau te beschikken om
aan een HBO-opleiding te kunnen deelnemen. Een contractstudent voldoet niet aan de vooropleidingseisen,
maar toont zijn geschiktheid aan door 30 EC's te halen van een HBo-propedeuse.

2.5.4. lndien een student zich aanmeldt met een deficiëntie wordt een individueel studieplan opgesteld
zodat er meer tijd ingeruimd kan worden voor een bepaalde onderwijseenheid. Daarnaast biedt de
hogeschool de student de mogelijkheid om door het volgen van specifieke examentrainingen deze
deficiënties weg te werken en ontbrekende kennis op het vakgebied aan te vullen.

2.5.5. De hogeschool kenÇ doordat studenten op elk gewenst moment kunnen ¡nstromen geen specifieke
instroomcohorten en behandelt dan ook elke student op individuele basis. De student die instroomt met een
vooropleiding die kan leiden tot een vrijstelling, kan op grond van bewijsstukken vrijstelling aanvragen. De
vrijstellingscommissie, een delegatie van de examencommissie, beslíst hierover.

2.5.6. Op dit moment ontwikkelt de HU EVC- procedures voor alle Social Work-opleidingen.Deze procedures,
die binnenkort gereed zullen zijn, zullen ook toegankelijk zijn voor studenten van Hogeschool NTl.
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2.5.7. Voorlichting en PR vinden plaats door de website en de brochure. Elke laatste zondag van de maand

organiseert NTI een open dag om aankomende studenten de gelegenheid te bieden het gebouw te bekijken

en docenten te reken om zo een van vertrouwen te creëren,

Oordeel: voldoende
Het auditteam kwalifìceen dft facet van de beoogde opleidingen als goed en wel op grond van de volgende

observaties:
. De opleidingen hebben het onderwijsaanbod adequaat afgestemd op de specifieke doelgroep.

Hogeschool NTI biedt door het concept van 'blended learmng'studenten in hoge mate de mogelijkheid

om de opleiding toe te snijden op de eigen behoeften en de eigen werksituatie.
. Hogeschool NTI hanteert een duidelijk instroombeleid en hanteert de wettelijke vooropleidings-eisen

voor het toelaten van studenten.
. De opleiding heeft voldoende inzicht in de groep instromende studenten.
. Het opleidingsprogramma biedt voorzieningen om deficiënties van studenten weg te werken.

. De HU ontwikkelt momenteel EVC-procedures voor alle Social Work-opleidingen, die ook toegankel'rjk

zullen n voor studenten van NTI.
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Facet 2.6. Duur
Criterium
Het facet'Duur'is beoordeeld aan de hand van het volgende NVAo-criterium:3

' voldoet de opleiding aan de formele eisen m.b.t. de omvang van het curriculum:

I

Oordeel: voldoende
Het auditteam heeft geconstateerd, dat de opleidingen een omvang hebben van 24e EC's. Daarmee
voldoen de opleidingen aan de formele kwantitatieve eis die aan HBO bachelor-opleidingen worden

3 ln feite gaat het hier niet om een criterium, maar om een formele vereiste.

Bevindingen
2.6.1" Het totale aantal studiepunten bedraagt 240 EC's. Daarmee voldoen de opleidingen CMV en SpH aan
de formele kwantitatieve eis die aan HBo-bacheloropleidingen wordt gesteld. Het programma wordt in drie
studiejaren aangeboden, maar kan gedurende maximaal zes jaren worden gevolgd. De reden dat er gekozen
is voor een driejarig aanbod, ligt in het feit dat het onderwijsconcept van Hogeschool NTl, deeltUdonderwijs
door middel van'blended learning,, niet gebonden is aan schooljaren.

Propedeuse;
. Blended Learning 60 EC

Hoofdfase:
. Blended Learning 60 EC

. Praktuk 60 EC

. Minor 30 EC

30 EC.

SAMENVATTEND OOR DEEL,PROGRAMMA,: VOLDOENDE

"Programma" voor beide beoogde opleidingen als voldoende.I De opleidingen CMV en SPH zijn gebaseerd zijn op het curricula van de HU en worden verder ontwikkeld
door de ontwikkelaars van de HU en de onderwijskundigen van Hogeschool NTl.

' Naar het oordeel van het auditteam kennen de opleidingen CMV en SpH een programma dat in termen
van kennis-, attitude- en competentieontwikkeling aantoonbaar op HBO-niveau is gesitueerd en dat
sterk gericht is op het domein Social Work.

r Het programma is een adequate concretisering van de eindcompetent¡es qua niveau, oriëntatie en
domeinspecifieke eisen.

' Leerlijnen, de thematische ordening, de praktijkgerichtheid en de gerichtheid op beroepstaken zijn een
goede waarborg voor de interne samenhang van het programma.

' ook de constructivistische visie met de aanvullend elementen: toetsing, metakaders en reflectie zullen
integratie en samenhang van de opleidingen verder versterken.

' De opleidingen bieden studenten via de methodiek van ' blended learning',hetinzetten van docenten die
een sterke relatie met het werkveld hebben, praktijkgerichte opdrachten, stage- en afstudeeropdrachten
de mogelijkheid kennis te ontwikkelen via interactie met het werkveld.

' Analyse van het onderwijsprogramma laat zien dat de werkvormen direct op het didactisch concept
aansluiten.

EVC dierocedures momenteel-p worden ontwikkeld doo de vooHU a lle Socia n llenzuWork-opleidi nge
koo n voo de VAstudenten n NTI

Het auditteam beoordeelt het Onderwerp
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Onderwerp 3: lnzet van Personeel
Het derde ondenruerp bestaat uit drie facetten:

1. Eisen HBO/lffO; 2. Kwantiteit personeel;3. Kwaliteit personeel.

Facet 3.1. Eisen HBO

Criterium
Het facet'Eisen HBO/'\ffO' is beoordeeld aan de hand van het volgende NVAO-criterium:

. Zal het onderwijs voor een belangrijk deel verzorgd worden door personeel dat een verbinding

legt tussen de opleiding en de beroepspraktiik?

Bevindinqen
3.1.'l . Vakinhoudelijk experts worden ingehuurd door het NTI en werken op freelance basis. Hogeschool NTI

zet bi; de uitvoering van de opleidingen docenten in verschillende rollen in; hoofddocent, vak- of

moduledocent, praktijkdocent, toetsauteur, stage- en scriptieadviseur, mentor (procesbegeleider).

3.1.2. ledere opleiding of cluster van opleidingen beschikt over een hoofddocent die een adviserende rol

speelt bij het vaststellen van de inhoud en het programma van de opleiding. De hoofddocent stuurt tevens

de vakdocenten aan die betrokken zijn b'rj de diverse onderwijseenheden.

De vakdocenten voeren een deel van het onderwijs uit en zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van de

studenten. Ook corrigeren zij de door de student ingeleverde huiswerkopdrachten en voorzien deze van

feedback. De praktijkdocenten verzorgen de vaardigheidstrainingen en voor het begeleiden van de

studenten tijdens de stage en het afstuderen, worden er aparte stage- en scriptieadviseurs aangesteld.

3.1.3. De opleidingen CMV en SPH zullen voor de implementatie van de opleidingen een hoofddocent (en een

plaatsvervangend hoofddocent) benoemen die een belangrijke adviserende rol speelt bij het verder

vormgeven van (het programma) van de opleiding. Met de Hogeschool Utrecht is overeen-gekomen dat één

van de huidige ontwikkelaars die taak op zich zal nemen, in ieder geval gedurende de ontwikkellooptijd van

het project. De hoofddocent zal tevens de docenten aansturen die betrokken zijn bij de diverse

onderwijseenheden.

3.1.4. Voor de invulling van het docentschap bij de opleidingen CMV en SPH kiest de hogeschool voor (basis)

docenten met een 'brede'kijk op de ontwikkelingen in het Social Work. Bij de werving en selectie van

docenten voor de propedeuse zal er een sterker accent liggen op een'brede'en oriënterende invalshoek en

voor de hoofdfase een meer specifieke ¡nsteek.

lnmiddels is de werving van start gegaan en hebben zich een twintigtal mogelijke kandidaten gemeld. Na

een eerste selectie gaan op korte termijn de eerste sollicitatiegesprekken plaatsvinden. Docenten die al

ervaring hebben in het verzorgen van het onderwijs bij de HU komen als eerste in aanmerking om ingezet te

worden bij de opleidingen en dit is zeker het uitgangspunt van de samenwerking'

3.1 .5. De voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool NTI en de verantwoordelijke

faculteitsdirecteur bij HU/ FMR zijn overeengekomen dat het gehele ontwikkelteam betrokken zal blijven bij

de ontwikkeling van het gehele curriculum.

3.1.6. Voor elk van de docentrollen is een specifieke functiekaart ontwikkeld, afgeleid van de benoemde

rollen in het opleidingsconcept van de hogeschool. De functiekaart eist dat docenten werkzaam zijn

(geweest) in de beroepspraktijk. De afdeling'Docentenbegeleiding'screent hierop en overlegt met de

diverse partiien.
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3.1.7. Hogeschool NTI geeft het onderwijskundige beleid met betrekking tot de opleidingen vorm door de
aparte HBO unit waarin meerdere onderwijskundigen werkzaam zijn. Het onderwijsmateriaal wordç met
input van de externe vakdocenten, door deze afdeling ontwikkeld. Voor de opleidingen SpH en CMV geldt
dat dit in nauwe samenwerking met de ontw¡kkelaars van de HU gebeurt. De HBO-unit stuurt de ¡nput van
de vakdocenten door middel van formats, bijvoorbeeld de formats voor de studiehandleidingen,
modulewijzers en toetsen. Hierdoor wordt de continuiteit van de opleidingen geborgd en op een
systematische en identieke w'rjze ontwikkeld en uitgevoerd.

3.1.8.Hogeschool NTI heeft als beleid dat een groot deel van de docenten, naast hun docentschap, in de
beroepspraktijk werkzaam is. Dit stelt hen ¡n staat om op een 'natuurlijke'manier de actuele beroepspraktijk
en zijn probleemstellingen in het programma te brengen.

3.1.9. De hogeschool besteedt extra aandacht aan de digitale didactische competenties van de docenten die
het leerproces volgen en monitoren door middel van het verzorgen van trainingen en het monitoren van de
docenten via de d itale de hoofddocenten en het ent.

Oordeel: voldoende
Het auditteam kwalificeert dit facet van de beoogde opleidingen als goed en wel op grond van de volgende
observaties:

Het auditteam acht het zeer waardevol dat het gehele ontwikkelteam betrokken zal blijven bij de
ontwikkel¡ng van het gehele curriculum.
Met de Hogeschool Utrecht is overeengekomen dat één van de huidige ontwikkelaars die taak van
hoofddocent op zich zal nemen, in ieder geval gedurende de ontwikkellooptud van het project.
Voor de invu.lling van het docentschap bij de opleidingen CMV en SPH kiest de hogeschool voor (basis)
docenten met een 'brede' kijk op de ontwikkelingen in het Social Work.
ln de functiekaarten is duidelijk vastgelegd welke HBO-eisen er worden gesteld aan het personeel.
Het beleid van hogeschool NTI stelt, dat een aanzienlijk deel van het docentenkorps, naast hun
docentschap, werkzaam dient te z'rjn in de beroepspraktijk.

i De besteedt extra aandacht aan de d le didactische com van de docenten.
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Facet 3.2. Kwantiteit Personeel
Criteria
Het facet'Kwantiteit Personeel'is beoordeeld aan de hand van de volgende NVAO-criteria:
. Wordt er voldoende capaciteit vrijgemaakt om de nieuwe opleiding te kunnen starten?
. Wordt er voldoende capaciteit vrijgemaakt om de nieuwe opleiding te kunnen continueren?

Bevindingen
Het criterium bij dit facet kent een kwantitatieve (wordt er voldoende personeel ingezet) en een kwalitatieve

(opleiding met de gewenste kwaliteit) dimensie. Hier wordt ingegaan op het kwantitatieve aspect. Bij de

facetten 3.1. en 3.3. komt het kwalitatieve aspect aan de orde.

3.2.1. ln overleg met de samenwerkingspartner is de docentformatie voor de opleidingen vastgesteld op een

periodedocent per 50 studenten.

3.2.2. Voor de implementatie van de opleidingen zal een extra FTE worden aangetrokken in de vorm van een

opleidingscoördinator.

3.2.3. De onderwijsondersteunende processen vinden plaats binnen de hogeschool en daarvoor is

voldoende capaciteit aanwezig.

Oordeel: voldoende
Het auditteam kwalificeert dit facet van de beoogde opleiding als voldoende en wel op grond van de

volgende observaties:
. Binnen de opleidingen CMV en SPH wordt voldoende personeel ingezet om het opleidingsprogramma

op het juiste niveau en met de gewenste kwaliteit te verzorgen.
. Het auditteam heeft, aan de hand van de gesprekken en de reeds ontwikkelde documenten en

instrumenten, geconstateerd dat Hogeschool NTI niet beschikt over een concreet capaciteits-

te ontwikkelen.beveelt ool NTI aan om een k
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Facet 3.3. Kwaliteit Personeel
Criterium
Het facet'Kwalite¡t Personeel'is beoordeeld aan de hand van het volgende NVAO-criterium:

' ls het in te zetten personeel gekwalificeerd voor een inhoudelijke, onderwijskundige en
organisatorische realisatie van het programma?

Bevindingen
3'3.1 . De hogeschool heeft een aannamebeleid waarin, bij een vacature, eerst gekeken wordt of deze intern
opgevuld kan worden. Aan de hand van functiekaarten van docenten wordt bekeken of deze geschikt zijn
om de betreffende vacature te vullen. Bij geen geschiktheid wordt er vervolgens gezocht binnen het netwerk
en pas daarna wordt de vacature openbaar en kunnen externe kandidaten reageren. Een belangrijk criterium
bij het wel of niet aannemen van docenten is ervaring in de relevante beroepspraktijk en onderurrijservaring
(in het HBO).

Werving en selectie van docenten behoort tot de verantwoordelijkheid van het management. Tevens is er
een belangrijke adviserende taak weggelegd voor de hoofddocent bU het aannamebeleid van de opleiding.

3.3.2. Een belangrijk criterium bij het inzetten van docenten is hun vakinhoudelijke expertise, hetzij op
moduleniveau (vakkennis van het betreffende onderwerp) hetzij op het gebied van de beroepspraktijþ
bijvoorbeeld voor het begeleiden van stages en afstudeeropdrachten.

ln de gezamenlijke propedeuse van de opleidingen CMV en SPH zal het vooral gaan om docenten met een
brede kijk op het hele veld van Social Work. ln de hoofdfase zullen meer werkveldspecifieke docenten
ingezet worden. Daarnaast zijn ervaren ontwikkelaars van de samenwerkingspartner HU ingezet om
lesmateriaal zoals periodeboeken te ontwikkelen.

3.3.3. Hogeschool NTI traint docenten op de specifieke aspecten van de didactiek van afstands-onderwijs. De
hogeschool heeft een aantal onderwijskundigen in vaste dienst, die ervaring hebben met en specifiek
geschoold zijn in het vormgeven van het (competentiegericht onderwijs via) afstandsonderwijs en het
onderwijsconcept'blended learning'dan wel het ontwikkelen van studiematerialen.

De ontwikkelaars van de opleidingen CMV en SPH zijn inmiddels door Hogeschool NTI getraind op de
specifieke aspecten van de didactiek van afstandsonderwijs.

3.3.4. De kwaliteit van de docenten/begeleiders wordt op dit moment bewaakt door diverse evaluaties (o.a.

studentevaluaties). Met de invoering van de nieuwe digitale leeromgeving heeft de hogeschool een extra
¡nstrument om de kwalite¡t te mon¡toren aangezien zij op elk moment de wijze van begeleiden kan inzien en
daar interventies op kan doen. Bijkomend effect is dat de student op een consistente wijze (vanuit één

wordt benaderd.
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Oordeel: voldoende
Het auditteam kwalificeert dit facet van de beoogde opleidingen als voldoende en wel op grond van de

volgende observaties:
. Hogeschool NTI hanteert een zorgvuldig opgezet aannamebeleid, wat een belangrijk instrument is om

de didactische kwaliteit van het docentencorps te borgen.
. Hogeschool NTI streeft ernaar om in de gezamenlijke propedeuse van de opleidingen CMV en SPH

docenten met een brede kijk op het hele veld van Social Work in te zetten. ln de hoofdfase zullen meer

werkveldspecifieke docenten ingezet worden.
. Hogeschool NTI besteedt veel aandacht aan de didactische kwaliteiten van de docenten met betrekking

tot afstandsonderwijs. De ontwikkelaars van de opleidingen CMV en SPH zijn inmiddels al door

NTI ind

SAMENVATTEND OORDEEL'INZET VAN PERSONEEL": VOTDOENDE

Het auditteam kwalificeert het Onderwerp "lnzet van Personeel" als voldoende.
. Het auditteam heeft er vertrouwen in dat het ontwikkelteam samen met het toekomstige docentencorps

voldoende gekwalificeerd is (vakinhoudelijlc onderwUskundig) om het programma van de opleidingen

CMV- en SPH inhoudelijk en organisatorisch te realiseren'

I De opleiding zet voldoende personeel in om de opleiding met de gewenste kwaliteit te verzorgen.
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Onderwerp 4: Voorzien ingen
Het vierde onderwerp bestaat uit twee facetten:
1. Materiële voorzieningen; 2. Studiebegeleiding.

Facet 4.1. Materiële Voorzieni
Criterium
Het facet'Materiële Voorzieningen'is beoordeeld aan de hand van het volgende NVAO-criterium:

' Ziin de beoogde huisvesting en materiële voorzieningen toereikend om het programma te
realiseren?

4.'l .1. De belangrijkste materiele voorziening van hogeschool NTI is de digitale leeromgeving. Deze digitale
leeromgeving wordt ingezet om de'blended learning'componenten (zelfstudie, e-learning en
contactonderwijs) optimaal te ondersteunen. Daarbij heeft NTI gekozen voor een leeromgeving die
competentiegericht onderwijs kan ondersteunen. Ook de interactie tussen docent en student vindt
grotendeels plaats in de digitale leeromgeving, ook wordt deze gebruikt om (actuele) (studie)informatie voor
de student beschikbaarte maken. Hiermee wordt een nadeel van het afstandsonderwijs (het ontberen van
sociaal contact en interactie van de student) ondervangen.

De digitale leeromgeving maakt het mogelijk om de traditionele isolatie van de'afstandsstudent'te
doorbreken en allerlei vormen van communicatie en samenwerking in het onderwijs te integreren. De
digitale leeromgeving wordt ingezet om de andere'blended learning'componenten (zelfstudie en
contactonderwijs) optimaal te ondersteunen. De belangrijkste functies van de dlo zijn:

' Actief leren en ervaringsleren: Het zwaartepunt ligt op zelfstudie. Desalniettemin kunnen studenten in
een foru m ei gen pra ktij kervaringen i n bren gen.

' Leren met begeleiding: Zowel de docent als de mentor kunnen de student via de dlo begeleiden. Ook
het portfolio is een belangrijk begeleidingsinstrument.

' Authentiek leren: Een 'virtuele' omgeving bíedt op zichzelf slechts een podium voor authentiek leren. De
dlo biedt functionalite¡ten om authentieke bronnen en informatie toe te voegen aan de leerstof. Door
het aanmaken van weblinks kunnen actuele ontwikkelingen op het vakgebied de opleiding worden
binnengehaald. ln het forum kan worden gewerkt aan de competentie'debatteren'. Het aanleren van
software kan in de dlo worden geïntegreerd.

r Construerend leren: Door middel van het forum kunnen de studenten in onderlinge samenspraak de
leerstof verwerken tot een nieuw geheel.

' Samenwerkend leren: Het forum is een middel om studenten te laten samenwerken en zij kunnen
hiervoor ook persoonlijke mappen beschikbaar maken. Meer formele vormen van (virtueel)

samenwerkend leren, zoals het gezamenlijk schrijven aan een werkstuk, zullen voor de opleidingen CMV
en SPH gefaciliteerd worden.

' Reflectief leren: Reflectie binnen de dlo zal vooral plaatsvinden binnen het portfolio.

' Leren te leren: De dlo biedt slechts een podium voor de inhoud. Wel kan het forum hiertoe een bijdrage
leveren.

' Leren a.d.h.v. ZNO (zone of proximal developmen! Vygotsky): De dlo biedt een podium om ¡n contact te
komen met experts. Chat functionaliteit om 'spreekuren' met docent of externe experts in te zetten.

' Beroepsgericht leren: Hierin zijn de contactmomenten (b|v. de stage) de belangrijkste elementen. De
voorbereidende activiteiten kunnen in de dlo plaatsvinden.
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4.1.2. Tijdens de (verplichte) Studie en Beroepenoriëntatiedag (5BO) daS bij aanvang van de studie krijgen

studenten informatie en uitleg wat betreft de digitale leeromgeving (Fronter). Binnen de digitale

leeromgeving is er o.a. ruimte voor:
. Mededelingen.
. Forum.
. CV's docenten.
. Handige links en bronnen.
. Handleidingen.
. Proefexamens.
. Zelfstudieopdrachten.
. Leertaken/huiswerkopdrachten.
. Portfolio.

4.1.3. De hogeschool beschikt over een aantal lokalen voor het verzorgen van de praktijktrainingen en het

afnemen van de examens.

Oordeel: voldoende
Het auditteam kwalificeert dit facet van de beoogde opleidingen als voldoende en wel op grond van de

volgende observaties:
. Het auditteam heeft zich aan de hand van de gesprekken en de reeds ontwikkelde documenten 'Naar

Blended Learning en Competent¡egericht Opleiden'en notitie'lnzet Digitale Leeromgeving 2007'een

beeld kunnen vormen van het ingezette beleid. De digitale leeromgeving die hiervoor wordt ontrniikkeld

en ingezet, lijkt een mooi en bruikbaar ¡nstrument te zijnl worden om ervoor te zorgen dat Hogeschool

NTI de van het o de la re term kan realiseren
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Facet 4.2.
Criterium
Het facet'Studiebegeleiding'is beoordeeld aan de hand van het volgende NVAO-criterium:

' ls er voorzien in personele capaciteit voor studiebegeleiding en de informatievoorziening aan
studenten met het oog op de studievoortgang en is die adequaat?

Bevindingen
4.2.1. Het studentvolgsysteem wordt vormgegeven door het geïntegreerde gebruik van het administratieve
systeem en de digitale leeromgeving. De nadruk ligt hierbij op het studieplan, waarin met behulp van een
digitaal gespreksformulier de studiedoelen worden vastgelegd en op regelmatige basis worden geëvalueerd
en bijgesteld. Het studieplan is een uitwerking van de functionaliteit'Persoonlijk Ontwikkelingsplan,(pOp) in
de digitale leeromgeving.

4.2.2.De studieloopbaanbegeleiding is gedifferentieerd naar de behoefte van de studenten. De mentor
(procesbegeleider) kan de studentresultaten in het administratiesysteem en in de digitale leeromgeving
raadplegen, om te zien hoe de student vordert. De mentor neemt éénmaal per drie maanden contact op
met de student. Afspraken met de student worden geëvalueerd en nieuwe afspraken worden in een digitaal
gespreksformulier vastgelegd. Per student ontstaat zo een digitaal dossier waarin de inhoud van de
studievoortgangcontacten wordt bijgehouden, en van waaruit ook de concrete studieresultaten te
raadplegen zijn.

De praktijkmentor, d¡e een student zelf werft, treedt op als sparringpartner en vervult een belangrijke rol ten
aanzien van de beroepsontwikkeling van de student.

4.2.3. Tijdens de (verplichte) SBO dag bij aanvang van de studie ontwikkelt de student een studieplan, dat
tevens als input dient voor het kennismakingsgesprek met de mentor. Het studieplan is een uitwerking van
de functionaliteit'Persoonlijk Ontwikkelingsplan'(POP) in de digitale leeromgeving. De student stelt hierin
studiedoelen vast, die op regelmatige basis worden geëvalueerd en bUgesteld.

4.2.4. Docenten zullen gedurende de opleiding steeds meer de rol van coach op zich nemen bij het
begeleiden van de student naar een hoogwaardig'leerproduct', dat wil zeggen een door de student
afgeleverd eindproduct. Ook de mentor neemt steeds meer de rol van coach op zich gedurende het
leerproces.

4'2.5.De hogeschool voert voor haar opleidingen een eenduidig informatiebeleid. De informatie-voorziening
naar studenten toe gebeurt op centraal niveau waar het kan, en op opleidings- of individueel niveau waar
het moet' Studenten worden op verschillende wijze van informatie voorzien. De basis wordt gevormd door
de studiegids en de digitale leeromgeving. Via de DLO kunnen studenten alle informatie over de studie
vinden: studiegids, studiewijzers, roosters, CV's docenten, handige links en bronnen, proefexamens,
zelfstudieopdrachten, huiswerkopdrachten en toetsuitslagen. De DLO wordt ook gebruikt voor de
communicatie tussen studenten onderling, docenten en opleiding, bijvoorbeeld voor mededelingen aan alle
studenten (zoals en om te doen
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Oordeel: voldoende
Het auditteam kwalificeert dit facet van de beoogde opleidingen als voldoende en wel op grond van de

volgende observaties:
. De studiebegeleiding vindt gestructureerd plaats via de digitale leeromgeving. De digitale leeromgeving

functioneert tevens als studievoortgangbewakingssysteem.
. De studieloopbaanbegeleiding is gedifferentieerd naar de behoefte van de studenten. De basis is dat

studenten in principe verantwoordelUk zijn voor hun eigen studie en leerproces. De omvang en de

intensiteit van de begeleiding hierbij wisselt dan ook per student.
. Docenten en de mentor nemen gedurende het leerproces van de studenten steeds meer de rol van

coach op zich
. De communicatie nclusief de informatievoorzieni richti is efficiënt

SAMENVATTEND OORDEEL'IVOORZIENlNGEN": VOLDOENDE

Het auditteam kwalificeert het Onderwerp "Voorzieningen" voor beide beoogde opleidingen als voldoende.

. De digitale leeromgeving is toereikend en maakt het mogelijk om het onderw'tjsprogramma via het door

Hogeschool NTI gewenste didactisch concept u¡t te voeren. De dlo maakt het mogelijk om de

traditionele isolatie van de'afstandsstudent'te doorbreken en allerlei vormen van communicatie en

samenwerking in het onderwijs te ¡ntegreren.
. De dlo is zodanig opgezet, dat het fungeert als studentvolgsysteem dat de docent en/of mentor in staat

stelt tijdig studievertraging van de student te signaleren.
. De studieloopbaanbegeleiding is gedifferentieerd naar de behoefte van de studenten. Het

uitgangspunt is de zelfsturendheid van de student. Het aud¡tteam acht dit passend, gezien het karakter

van de onderwijsvisie van het NTl.
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Onderwerp 5: lnterne Kwaliteitszorg
Het vijfde onderuverp bestaat uit twee facetten:
1. Systematische aanpak; 2. Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld.

Facet 5.1. aan k

Het facet'Systematische aanpak'is beoordeeld aan de hand van het volgende NVAO-criterium:

' ls er voorzien in een systeem van interne kwaliteitszorg, waarbij mede aan de hand van toetsbare
streefdoelen en periodieke evaluaties verbetermaatregelen worden getroffen?

Criterium

Bevindingen
5.1.1. Binnen de hogeschool is er een extra medewerker 'kwaliteitszorg en onderwijsinnovatie, aangesteld,
die mede de kwaliteit van het ondentijs bewaakt. Hogeschool NTI investeert momenteel veel in
kwaliteitsmanagement. Zo wordt het huidige kwaliteitszorgstelsel clpp herzien. Het EFeM-model of het INK-
model liggen in lijn met de huidige wensen van het NTl. De Projectgroep Kwaliteitsmanagement draagt zorg
voor de ontwikkeling van het stelsel met instrumentarium en de implementatie in mei 200g.

5.1.2. De opleidingen worden periodiek geëvalueerd aan de hand van diverse tevredenheids-onderzoeken.
Er wordt jaarlijks een grootschalig studenttevredenheidsonderzoek (STo) afgenomen onder alle HBo-
studenten. Het 5TO biedt de voornaamste input voor het genereren van verbeterpunten en actieplannen
voor het jaar. Gedurende het jaar worden aanvullende en verdiepende enquetes afgenomen m.b.t. de
organisatie en inhoud.

5.1.3. Er vindt geen structureel medewerkerstevredenheidsonderzoek onder de docenten plaats.
Medewerkers kunnen via de hoofddocent en tijdens functioneringsgesprekken hun (on)tevredenheid
uitspreken' Maar - mede gezien de opmerking van de VBI bij de voorgaande visitaties - gaat de hogeschool
dit wel structureel doen zodra de opleiding geimplementeerd is.

5.1.4. Social work wordt jaarlijks geëvalueerd, de enquêteresultaten worden gedurende de opstartfase
(eerste 2 jaar) vergeleken met aanverwante opleidingen van Hogeschool NTI om adequaat te werken aan de
stUgende lijn binnen de waargenomen kwaliteitsborging.

5.1 .5' Onder andere naar aanleiding van de enquêteresultaten stelt de opleiding zelf concrete act¡eplannen
voor het jaar op met ondersteuning van de afdeling 'kwaliteitszorg en onderw'rjsinnovatie,. De gewenste
verbeteracties worden door de afdeling kwaliteitszorg en onderwijsinnovatie opgenomen in het daartoe
bestemde formulier. Afdelingen gaan per kwartaal rapporteren via het voortgangsformulier aan de afdeling
kwaliteitszorg en onderwijsinnovatie over de voortang van de uitwerking van de verbeteracties.

De inzet van de Task Manager van lnfoland (het kwal¡te¡tszorg softwaresysteem) biedt hierbij
ondersteuning. De Task manager geeft iedere medewerker inzicht in de status en voortgang van lopende
verbeteracties en de verantwoordelijke personen.

5'1.6. De hogeschool beschikt over een bezwaar- en beroepsprocedure. Deze procedures en reglementen
zijn beschreven en te allen tijde opvraagbaar via het kwaliteitshandboeþ Studentennet+ of de persoonlijke
mentor"
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5.1.7. ln de Management Rev¡ew heeft de hogeschool haar basiskwaliteit en haar beleid met betrekking tot

de NVAO-ondervverpen en -facetten geëvalueerd. Per onderwerp heeft de instelling - voor zover dit mogel'rjk

was - de volgende aspecten beschreven: beleid, visie, uitgangspunten en uitvoer¡ng.

De nieuwe opleidingen SPH en CMV sluiten aan op het kwaliteitszorgstelsel van Hogeschool NTl. Het

kwaliteitssysteem van het NTI brengt op gestructureerde wijze verbeterpunten aan het l¡cht. De

inventarisatie van deze unten eschiedt een ate manier

Oordeel: voldoende
Het auditteam kwalificeert dit facet van de beoogde opleidingen als voldoende en wel op grond van de

volgende observaties:
. ln het kader van de kwaliteitscyclus kennen de opleidingen SPH en CMV een kwal¡te¡tsbeleid en een

kwa liteitszorgstelsel.
. Het auditteam is van mening, dat Hogeschool NTI veel evalueert en dan voornamelijk via het

studenttevredenheidsonderzoek en studentevaluaties. Het auditteam acht het van belang om ook op

andere manieren aan data te komen om het beeld compleet (breder) te maken. Het voornemen van NTI

om ook alumni en werkveld te betrekken bij de evaluaties juicht het auditteam alleen maar toe.

. Hogeschool NTI investeert momenteel veel in kwaliteitsmanagement. Met de komst van de nieuwe

medewerker kwaliteitszorg en onderwijsinnovatie spant NTI zich in om kwaliteitszorg onderdeel uit te

laten maken van de
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Facet 5.2. Betrekken van Medewerkers, Stude Alumni en nveld

Het facet'Betrekken van Medewerkers, Studenten, Alumni en Beroepenveld'is beoordeeld aan de hand van
het volgende NVAO-criterium:

' Zullen -en zo ja op welke wijze- medewerkers, studenten, alumni en het afnemend beroepenveld
van de opleiding actief worden betrokken bij de interne kwaliteitszorg?

Criterium

Bevindingen
5.2.1. Hogeschool NTI betrekt diverse partüen bij de evaluatie van het onderwijsprogramma. ln de huidige
situatie ligt de nadruk op het evalueren onder de studenten. voornemen is alumnijaarlüks te benaderen met
een enquête. De betrokkenheid van deze groep is nu gering en vrij informeel (mondeling en email). Een
aantal van de onderstaande zaken zal worden uitgewerkt in de loop van 2007 - 200g:
. lifelong toegang tot DLO en digitaal portfolio;

' jaarlijkse alumnidagen en specifieke workshops en seminars voor alumni;
r stimulerenvanvervolgopleidingen;
r stimuleren van opleidingen door huisgenoten, vrienden en familie van alumni;
' e-nieuwsbrieven en gratis abonnement op het Magazine studie-update;

' betrokkenheid bij het evalueren van de beroepsrelevantie en kwaliteit van de opleidingen;. carrièrehulp.

Daarnaast zal het werkveld (stage- en scriptiebedrijven en werkgevers alumni) actiever betrokken worden bij
evaluaties van het onderwijsprogramma.

5.2.2. Opleidingen van Hogeschool NTI delen de enquêteresultaten met alle direct betrokkenen (Business
Unit Manager, opleidingscoördinatie, toetscoördinatie, onderwijsondersteuning en hoofd- en vakdocenten)
en zij hebben een actieve bijdrage bij de uitvoering van de verbetermaatregelen.

Hogeschool NTI is voornemens ook studenten en het werkveld beter te informeren over de
enquêteresultaten, verbeteracties en/of ontwikkelingen binnen de hogeschool en binnen de opleidingen. ln
2O07 volgt een digitale nieuwsbrief, onderdeel van het takenpakket van de projectgroep
Kwal iteitsmanagement.

5.2.3. Betrokkenheid van het afnemend beroepenveld bij de interne kwaliteitszorg van de hogeschool en de
di ts eld door het n van de en de Raad van Advies.

Oordeel: voldoende
Het auditteam kwalificeert dit facet van de beoogde opleidingen als voldoende en wel op grond van de
volgende observaties:

' Het auditteam is van mening, dat de hogeschool NTI in haar beleid duidelijk heeft aangegeven met
welke verschillende groepen er overlegd moet worden over de interne kwaliteitszorg. Het auditteam
heeft er vertrouwen in, dat medewerkers, studenten, alumni en het afnemend beroepenveld actief
zullen worden betrokken bij de interne kwaliteitszorg.

' Omdat de uitvoering van het beleid nog niet volledig plaatsvindt, kan het auditteam nog geen oordeel
geven over het effect van het betrekken van medewerkers, beroepenveld en alumni bij de interne
kwal
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SAMENVATTEND OORDEEL "¡NTERNE KWALITEITSZORG": VOTDOENDE

Het auditteam kwalificeert het Onderwerp "lnterne Kwaliteitszorg" voor de opleidingen als voldoende.
. Hogeschool NTI heeft naar de mening van het auditteam een adequaat mechanisme ontwikkeld, dat

ervoor zorg draagt dat er altijd systematisch wordt geëvalueerd en dat er op basis van de

eva I uatieresu ltaten verbeteracties worden i ngezet.
. De opleidingen betrekken voornamelijk studenten en docenten op informele en formele wijze bij de

interne kwaliteitszorg en zal ervoor zorgdragen dat alumni en het afnemend beroepenveld in de

toekomst in voldoende mate betrokken worden bij de organisatie en de inhoud van de opleidingen.
. Kwaliteitszorg is momenteel nog geen structureel en geìntegreerd onderdeel in de dagelijkse praktijk. De

principes van de PDCA cyclus worden toegepast.
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Criterium
Het facet'Afstudeergarantie'is beoordeeld aan de hand van het volgende NVAO-criterium:

' Geeft de instelling aan de studenten de garantie dat het programma volledig kan worden
doorlopen?

Onderwerp 6: Condities voor Continuiteit
Het zesde onderwerp bestaat u¡t dr¡e facetten:
1. Afstudeergarantie; 2. lnvesteringen; 3. Financiële voorzieningen.

Facet 6.1. ntie

Oordeel: voldoende
Het auditteam kwalificeert dit facet van de beoogde opleidingen als voldoende.

NTI aan de studenten de dat het vol kan worden doorlo

Bevindingen
6.1'1. Hogeschool NTI garandeert dat iedere ingeschreven en betalende student de opleidingen CMV en SpH
kan voltooien binnen een term'tjn van zes jaar. Hogeschool NTI aanvaardt daarbij de inspanningsverplichting
studenten eventueel elders te plaatsen. Overige rechten zijn beschreven in de Onderwijs- en
Examenregeling Social Work.

Het auditteam heeft in de accountantsverklari
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Criterium
Het facet'lnvesteringen'is beoordeeld aan de hand van het volgende NVAO-criterium:
. Ziin de voorziene investeringen toereikend om de opleiding (inclusief voorzieningen) tot stand te

brengen?

Facet 6.2.lnvesteri

Bevindingen
6.2.1. Hogeschool NTI heeft het moederbedrijf het Canadese Thomson Learning, een budget voorgelegd,

waarin investeringen zijn samengevat die nodig zijn om de opleidingen geaccrediteerd aan te kunnen

bieden. Op basis van de gezonde bedrijfseconomische situatie zal Hogeschool NTI in staat zün om de

financiële lasten met de daaraan gekoppelde personele inzet te dragen op een wijze die de continuiteit niet

in gevaarzal brengen.

Het auditteam heeft inzaqe qehad in het iaarverslaq en de beqrotinq

Oordeel: voldoende
Het auditteam kwalificeert dit facet van de beoogde opleidingen als voldoende en wel op grond van de

volgende observaties:
. Thompson Learning staat garant voor het financiële beleid van Hogeschool NTl.
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Criterium
Het facet'Financiële voorzieningen'is beoordeeld aan de hand van het volgende NVAO-criterium:
. Ziin de financiële voorzieningen voor de gecalculeerde negatieve resultaten voldoende voor

dekking van de aanloopverliezen?

Facet 6.3. Financiële voorzien

Bevindingen
6.3.1 . De opleidingsbegroting en het jaarverslag van het NTI en Thomson Learning geeft inzicht in de stabiele

situatie van de organisatie op zowel micro- als macroniveau.

Het auditteam heeft inzage gehad in het jaarverslag en de begroting. Het auditteam acht de financiële
voldoende voor dekkin van de aan rezen.

Oordeel: voldoende
Het auditteam kwalificeert dit facet van de beoogde opleidingen als voldoende en wel op grond van de

volgende observaties:
. Het auditteam heeft inzage gehad in het jaarverslag en de begroting. Het auditteam acht de financiële

voorzieningen voldoende voor dekking van de aanloopverliezen.

SAMENVATTEND OORDEEL'CONDITIES VOOR CONTINUIÎEIT": VOLDOENDE

Het auditteam kwalificeert het Onderwerp "Condities voor Continuiteit" voor beide beoogde opleidingen als

voldoende.
r De instelling geeft aan de studenten de garantie dat het programma volledig kan worden doorlopen.
. Thomson Learning staat garant voor het financiële beleid van NTl.

' De financiële voorzieningen voor de gecalculeerde negatieve resultaten zijn voldoende voor de dekking
van de aanloopverliezen.
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HBO BACHELOR OPTEIDING CMV

deeltiid, afstandsonderwiis

Onderwerp / Facet Oordeel

t. Doelstellingen Opleiding v
l. 1 . Domeinspecifieke eisen V

1.2. Bachelor en Master V

1.3. Oriëntatie HBO/VVO V

2. Programma v
2.1. Eisen HBO^,VO V

2.2. Relatie tussen doelstellingen en programma V

2.3. Samenhang programma V

2.4. Studielast V

2.5. lnstroom V

2.6. Duur V

3. lnzet van Personeel v
3.1. Eisen HBO/WO V

3.2. Kwantiteit personeel V

3.3. Kwaliteit personeel V

4. Voorzieningen V

4.1 . Materiële voorzieninqen V

4.2. Studiebeqeleidinq V

5. lnterne Kwaliteitszorq v
5.1. Svstematische aanpak V

5.2. Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld V

6. Condities voor Continui'teit v
6.1 . Afstudeergarantie V

6.2. lnvesteringen V

6.3 Financiële voorzieninqen V

Samenvattend oordeel V

3. SAMENVATTEND OORDEEL

3.1. Oordeelschema HBO BachelorOpleiding deeltijd, afstandsonderwijs
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HBO BACHELOR OPTEIDING SPH

deeltijd, afstandsonderwijs

Onderwerp / Facet Oordeel

1. Doelstellinqen Opleidinq v
1.1 . Domeinspecifieke eisen V

1.2. Bachelor en Master V
'1.3. Oriëntatie HBO^,VO V

2. Programma V

2.'1. Eisen HBO^/VO V

2.2. Relatie tussen doelstellinqen en proqramma V

2.3. Samenhanq proqramma V

2.4. Studielast V

2.5. lnstroom V

2.6. Duur V

3. lnzet van Personeel V

3.1. Eisen HBO/WO V

3.2. Kwantiteit personeel V

3.3. Kwaliteit personeel V

4. Voorzieninqen V

4.1 . Materiële voorzieningen V

4.2. Studiebeqeleidinq V

5. lnterne Kwaliteitszorg V

5.1 . Systematische aanpak V

5.2. Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld V

6. Condities voor Continui'teit v
6. 1. Afstudeerqarantie V

6.2. lnvesterinqen V

6.3 Financiêle voorzieningen V

Samenvattend oordeel V
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3.2. lntegraaloordeel/adviesaanNVAO
Op basis van zijn bevindingen met betrekking tot alle in het NVAO-Toetsingskader vermelde onderwerpen

en facetten, concludeert het auditteam dat de door de Hogeschool NTI verzorgde deeltijd hbo bachelor

opleidingen
. Culturele en Maatschappelijke Vorming - CMV (deeltijd - afstandsonderwÜs)
. Sociaal Pedagogische Hulpverlening - SPH (deeltijd - afstandsonderwijs)

in aanmerking komen voor accreditatie door de NVAO.
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BIJLAGE l: Curricula Vitae auditoren en onafhankelijkheidsverklaring externe auditoren

Deheerfstudeerdebedrijfseconomie(heao)enbedrijfskundeenissinds1996medeeigenaar
van de Hobéon Groep. Hij is bedrijfskundig adviseur en houdt zich onder andere bezig met financieel
economische vraagstukken voor hoger onderwijsinstellingen.
Hij is gecertificeerd lid is van de orde van organisat¡ekundige en organisatieadviseurs (OOA) en directeur van
een venture capital bedriif . Bovendien begeleidt hij enkele MKB ondernemingen bij hun bedrijfsontwikkeling.
Hiervoor was hij onder andere fínancieel ¡nterim directeur van een branche organisatie, interim directeur bij
een gemeente in de Randstad en interim directie voozitter van een economische faculteit van een
middelgrote hogeschool en algemeen directeur bij een hogeschool in het oosten des lands.

De heerl is in 1975 afgestudeerd aan de Katholieke universiteit Nijmegen (Nederlandse Taal- en
Letterkunde / Algemene Taalwetenschappen). Tot 1981 was hij als docent werkzaam in Suriname. Nadien is
hij in uiteenlopende functies betrokken geweest bij de ontwikkeling van het hbo (met name de
lerarenopleidingen basisonderwijs en voortgezet onderwUs, de implementatie van het hbo lnformatica
Stimuleringsplan en de hbo fusie operatie). Van af 1992tot 2001 heeft hij in enkele oost-Europese landen als
long-term expert de uitvoering begeleid van EU Phare programma's gericht op innovatie van het middelbaar
beroepsonderwijs en de introductie van hoger beroepsonderwijs. Van 2001 tot 2005 was hij intensief
betrokken bij het management en de coördinatie van het landelijk AXIS programma, gericht op een brede
invoering van techniek in het Nederlands basisonderwijs en de PABo's. Thans is hij vooral betrokken (als
auditor'onderwijs'en als secretaris) bij door Hobéon Certificering uit te voeren accreditatieonderzoeken.

I is docent agologie aan de Avans Hogeschool, sociale studies te's-Hertogenbosch. Hij is
onder andere werkzaam geweest in de sociaal-pedagogische hulpverlening, de alternatieve
jeugdhulpverlening, het vormingswerk partieel leerplichtigen en de KWJ-beweging van werkende jongeren.

f is aan de Rijksuniversiteitvan Groningen gepromoveerd op de methodiekvan het
maatschappelijk werk. Zijn proefschrift handelt over een contextuele benadering van zelfregulatie. Zijn
meest recente publicaties zijn Bohn
Stafleu Van Loghum 2003 en 10e druk, H. Nelissen B.V. 2002.

r
studeerde in 1972 af aan de Sociale Academie waarna zij nogeen 2-jarige HBO-Masters en

supervisiebevoegdheid behaalde. Van 1970 tot 1978 was zij werkzaan bij de Stedelijke instelling voor sociaal
cultureel werk Amsterdam. Vervolgens is zij tot 1991 werkzaam geweest als consulent sociaal cultureel werk
ten behoeve van instellingen in Noord-Holland bij de provinciale organisatie voor sociaal-cultureel werk,De
ommering'. Momenteel ¡rI werkzaam als senior-adviseur sociaal beleid bij pRlMo Noord-Holland.
Hier is zij bezig met advisering, procesbegeleiding, beleidsontwikkeling, methodiekontwikkeling en
coaching op het gebied van sociaal beleid aan gemeenten en instellingen in Noord-Holland.

r
I heeft in de jaren 80 gewerkt als coördinator sociaal cultureel werk in Wijkcentrum Haarlem
Oost. Vanaf 1990 tot medio 1996 was Van Dijk directeur van de Stichting Dienstverleníng Welzijnswerk
Haarlem. Hierna bekleedde hij de functie van directeur van de stedelijke organisatie voor welzijnswerk De
Maatschap in Alkmaar' Vanaf 2001 tot heden is Van Dijk zelfstandig adviseur en interimmanager. Relevante
projecten zijn o.a. : advisering en begeleiding grote gemeenten bij heroriëntat¡e op wi;kgericht welzijnswerþ
interim management welzijnsorganisaties en het begeleiden van AMW-instellingen in Noord-Holland en
Amsterdam bij implementeren van kwaliteitsbeleid.
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Hij vervult tevens een groot aantal nevenfuncties zoals directeur Verdiwell, lid geschillen- en

bezwarencommissie arbeidsvoorwaarden Nova College Haarlem en bestuurslid Sticht¡ng Sport Support

Kennemerland. Momenteet is! als interimmanager directeur van de Stichting Welzijn Amersfoort.

I
I studeert thans Cultureel Maatschappelijke Vorming aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij

bevindt zich ¡n het vijfde jaar van de opleiding. Tijdens zijn opleiding heeft hij verschillende projecten

uitgevoerd zoals onderzoek naar de behoefte van hangjongeren in Aalsmeer, benefietconcert'Melkweg voor

stichting Ninos del futuro'georganiseerd met een projectgroep, een documentaire gemaakt over de

internationale school in Amsterdam en een beleidsplan geschreven voor een benefietavond in Westergas.

Naast zijn studie heeft hij verschillende werkzaamheden verricht bij HALT, Promotional Events en HMShost.

I studeerde in 2001 af aan de lerarenopleiding Basisonderwijsvan Hogeschool Domstad.

Vervolgens heeft zij de studie Bestuurs- en Organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Utrecht

gevolgd en in 2005 afgerond. Tijdens deze studie hee[ een half jaar gestudeerd aan de Deakin

University in Melbourne. Binnen Hobéon houdt zij zich als adviseur bezig met organisatie-advies,

marktonderzoek en certificeri ng.
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BIJIAGE ll: Programma Visitatie

Programma Accreditatie - Toets Nieuwe Opleiding CMV/SPH- dinsdag 2 oktober 2OOT -Hogeschool NTI

08.15-08.30 lnloop auditteam

08.30-09.00 Auditteam Voorbespreking

09.00- 10.00 Management (alletwee

opleidingen)r
r

Auditteam: Strategisch beleid, visie, missie

Marktpositie en instroom

Kwaliteitszorg

Relatie beroepenveld

Personeel / Deskundigheidsbevordering

Duur

Afstudeergarantie

lnvesteringen

Financiële
10.00-11.4s (Hoofdldocenten / ontwikkelaars

CMV/SPH

IrI

Auditteam Curriculum

Stage en afstudeergarantie

Minoren

Aansluiting instroom en programma

Samenhang programma

Studie(loopbaan)begeleiding

1t.45 - 12.t5 Kort overleg auditteam / interne

12.15 - 13.00 Documenten
r Literatuur. Software. CV's docenten

Auditteam

13.00 - t3.30

auditteam, opmaak beoordelins

lnterne terugkoppeling Auditteam

13.30 - 14,00 Alle gesprekspartners &
genodigden

Auditteam Terugkoppeling voorlopige beoordeling

1.; ¡i,1,1 , ,1 ¡ ., r t' il.itl( ì:i-. i )lrtlf:1,ì,,'{ìl'1j,riJ;lIla1:i jì,
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Artikel I Toepasselijkheid van de regeling

Artikel 2

1.1 Deze onderwijs- en Examenregeting is van toepassing op het onderwijs en de
toetsen cq tentamens van de opteiding sociaal pedagogische
Hulpverlening, verder te noemen: de opteiding.

Begripsbepalingen

ln deze Onderwijs- en Examenregeting wordt verstaan onder:

College van Bestuur:
het Cottege van Bestuur (C.v.B.) van Hogeschoot NTI;

examen:
afstuiting van een propedeutische fase van een bachetoropleiding of van een
bachetoropteiding ats bedoetd in de artiketen 7.3 tid 3, 7.8 tid 3 en 7.10 tid 2 van de
Wet. ln het opteidingsdeel kan bepaatd zijn dat het afsluitend examen tevens omvat
een aanvutlend onderzoek door de Examencommissie zelf verricht zoats bedoetd in
artiket 7.10 lid 2 van de Wet.

Examencommissie:
de op grond van artikel 7.12 lid I van de wet ingestetde commissie waarvan de
samenstelting en taken beschreven zijn in de artiketen 12 en 13 van deze Onderwijs-
en Examenregeting;

hoofdfase:
het gedeelte van de opteiding dat votgt op de propedeutische fase;

kandidaat:
hii/zij die als student is ingeschreven aan de hogeschool voor het votgen van het
onderwijs en het afleggen van de tentamens en de examens van de opteiding;

propedeuse:
de propedeutische fase van de opteiding, ats bedoetd in artiket 7.g van de wet, af te
stuiten met het propedeutisch examen;

studiejaar:
het studiejaar begint op het moment dat de student is ingeschreven en betaling is
verricht;

StudentenNet+/ Fronter
de digitate ontmoetingsptaats voor studenten en docenten waar diverse formulieren
en documenten te downtoaden zijn.

tentamen
een onderzoek naar kennìs, inzicht en vaardigheden bij de afsluiting van een
onderwijseenheid alsmede de beoordeting van de uitkomsten van dat onderzoek, als
bedoeld in artikel 7.10, tid I van de wet, waarbij bij goed gevotg de bijbehorende
studiepunten worden toegekend.

4
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toets
actìviteit op grond waaryan wordt beoordeetd of een student votdoet aan de eisen

om een (dee[ van een) onderwijseenheid te behaten. ln het opteidingsdeel kan

aangegeven worden wat de getdigheidsduur is van behaatde resultaten voor toetsen.

toelatingsonderzoek:
een onderzoek ats bedoetd in artikel 7.29 van de wet;

Wet:
de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappetijk onderzoek (Stb. 1992, 593);

Artikel 3 Doelvan de opleiding

3.1 Met de opteiding wordt beoogd studenten de eindcompetenties (kennis,

vaardigheid en inzicht) bij te brengen die hen geschikt maken voor (een

zetfstandige) beroepsuitoefening binnen het betreffende domein.

Artikel4 Vooropleidingseisen

4.1

4.3

4.4

4.5

Artikel 5 Toelatingsonderzoek

5.1

4.2

Voor inschrijving bij de opteiding getdt ats vooropteidingseis het bezit van

een diploma voorbereidend wetenschappetijk onderwijs of hoger atgemeen
voortgezet onderwijs of een diploma van een middenkaderopteiding (niveau

4) of van een speciatistenopteiding ats bedoetd in artikel 7.2.2, eerste [id,
van de Wet educatie en beroepsonderwijs.
De bezitter van een getuigschrift van een met goed gevotg afgetegd
propedeutisch of afstuitend examen aan een instetting voor hoger onderwijs
is vrijgestetd van de in tid 1 bedoetde vooropteidingseis.
De bezitter van een a[ dan niet in Nedertand afgegeven diptoma dat bij
ministeriële regeting is aangemerkt ats ten minste getijkwaardig aan één van

de in tid I van dit artikel genoemde diptoma's wordt door het College van

Bestuur vrijgestetd van de in tid 1 genoemde vooropteidingseis.
De bezitter van een a[ dan niet in Nedertand afgegeven diptoma dat niet in
de in tid 3 bedoetde ministeriëte regeting is opgenomen kan door het Cottege

van Bestuur worden vrijgestetd van de in tid I genoemde opteidingseis indien

het diptoma naar het oordeel van het Cottege van Bestuur ten minste
getijkwaardig is aan één van de in tid 1a genoemde diploma's. ln zijn oordeel
kan het Cottege van Bestuur een door de NUFFIC te geven advies met
betrekking tot de a[ dan niet getijkwaardigheid van diptoma's betrekken.
Er zijn bij ministeriële regeting geen eisen, ats bedoetd in artikel 7.25 van
de wet, gestetd aan het vakkenpakket van de vooropteiding.

De eisen die gestetd worden bij een toetatingsonderzoek, zoals bedoeld in
artiket 7.29 van de wet, zijn vastgelegd in de "Regeting toetating studenten
21 jaar en ouder". Deetnemers die de 21+-toets niet haten, kunnen we[ aan

de opteiding deetnemen als contractant. Dat wil zeggen dat, wanneer men

binnen 24 maanden 30 studiepunten behaalt, men bewijst het hbo'niveau
aan te kunnen en dat men zich vervotgens kan inschrijven ats hbo-student bij
Hogeschool NTl.
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Artikel 6 Samenstelling opleiding, vorm en volgorde onderwijsonderdelen en tentamens

De volgende tabet geeft de gtobate structuur van de vottedig opteiding weer.

FASE STUDIEJAAR ONDERDEEL STUDIEPUNTEN
Propedeuse
Social Work

1 Btended learning 60 EC

SPH 2 Btended learning 60 EC

3 Blended [earning 20 EC

Praktijk 40 EC
4 Minoren 30 EC

Afstudeerproject 30 EC

6.1 Samenstellíng propedeuse / inleídende fose
De propedeutische fase is een gemeenschappetijk curricutum sociat work
voor de opteidingen sociaat pedagogische Hulpvertening, culturete
Maatschappetijk vorming en Maatschappetijk werk en Dienstverlening en
omvat de votgende onderdeten met de daarbij vermetde studietast (in EC):

NLI-oGEscHooL 6

PERIODE I ORIENTATIE 15 EC
opdracht I ret 3

2 Uzelf en rofieI 3
3 Essay sociale agenda 3
4 4

praktijktraining I Oriëntatie opteiding 1

nl 2 observeren reteren 1

PERIODE 2 METHODISCHWERKET 15 EC
opdracht I Contactleggen 1

opdracht 2 Visieon z
opdracht 3 Van naar 2
opdracht 4 methodisch 4
praktijktrainine 3 Communicatieve 1

nt
toets

Betekeniskan 1

4

PERIODE 3 ONDERZOEK EN BELEID t5 EC
opdracht 1 3

beteid 3

3
opdracht 4 e periode 3 4
praktijktrainine 5 lnterviewen 1

praktijktraìninq 6 Presenteren 1

PERIODE 4 SIGNALERING EN PREVENTIE 15 EC
opdracht I 5ìgnaleren 2
opdracht 2 Puber-oudercursus case 3
opdracht 3 Reftectie op eigen netwerk 2
opdracht 4 Denkmodellen preventie 2
opdracht 5 Voortichtingsptan 4
praktijktraining 7 Groepsdynamica 1

praktijktraining 8 Eindassessment Pro pedeuse 1



6.2 Leerdoelen propedeusel inleidende fase

Periode I

Hetder krijgen wat u motiveert en inspireert, zicht te krijgen op hoe u bent
geworden wie u bent en welke opvattingen u heeft over de weretd en de
mensen om u heen.
. weet wat er bedoeld wordt met motivatie en inspiratie
o weet in wetke wereld u leeft, wetke ptek u inneemt in de samenleving en

wat uw positie is
¡ weet met wetke visie of met welke levensovertuiging u mens en weretd

benadert
e kunt omschrijven wat socialisatie is
. kunt beschrijven wetke sociotogische factoren bepalen wetke positie u

inneemt in deze samenteving
e weet hoe u leert en ervaring opdoet
o de retatie kunt aangeven tussen deskundigheid en de begrippen 'afstand'

en'nabijheid'.

.,Oriënteer u op uw eigen [eef- en werkomgeving, teneinde uw tatenten, kwatiteiten, sterke
punten in kaart te brengen zodat u een match kunt maken tussen uw persoonlijke tatenten
en de vereiste beroepscompetenties. Hierbij speten vragen een rol als: 'Wat heb ik ats

persoon te bieden en wat wordt van mij ats sociate professional gevraagd?'
Het doel van deze studietaak is het verwerven van bewuste kennis van en inzicht in uw
eigen persoontijkheid, d.w.z. uw hoedanigheden, eigenschappen en karaktertrekken in

retatie tot de door u gekozen studie en het beroep waartoe de studie opteidt.
o kunt beschrijven waarom zelfkennis van betang is voor een sociate professional
r (meer) zicht verwerft in uw eigen sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen
. uw eigen persoontijke en professionete ontwikkeling kunt beschrijven
¡ kunt beschrijven hoe u gesociatiseerd bent
¡ kunt beschrijven wat het betang is van het aangaan van een retatie om veranderingen

bij een persoon te bewerkstelligen
r kunt omschrijven wat reftecteren is
. leert reftecteren op uw eigen persoon.

oriënteert u op uzelf als lerende persoon: wat betekent leren voor u? Hoe kijkt u terug op uw
(teer)ervaringen? Hoe teert u? Onderzoek tevens waar u warm voor loopt. Vanuit wetk perspectief
kijkt u naar de weretd? Wetke waarden drijven u en hoe verhouden die zich tot de waarden en

normen die betangrijk zijn in uw beroep?
o kunt beschrijven wat u al weet en kunt in relatie tot het beroep waaryoor u wordt opgeteid
. hoê, waarom, waaryan en/of van wie u in het verleden heeft geleerd
¡ wât u motiveert om nieuwe leerinspanningen te leveren
. zich bewust bent welke ervaringen in uw teven een btokkade vormen voor nieuw leren
¡ inzicht heeft in uw eigen teerstijt en weet welke accenten u kunt verleggen dan wel versterken in

uw eigen [eer- en ontwikketingsmogetijkheden
o kunt benoemen wetke persoontijke waarden uw gedrag sturen en tot wetke aandachtspunten dat

teidt voor de (verdere) ontwikketing van uw beroepshouding
o in staat bent om te reflecteren op uzelf als persoon en kan hier schriftel.ijk verantwoording van

afteggen.

Na het lezen van de literatuur en het maken van de opdrachten hebt u de votgende
leerdoeten bereikt:
¡ U kunt de overeenkomsten en verschitten tussen de drie beroepen benoemen.
o U hebt kennisgemaakt met de beroepstaken van sociale professionats en deze ptaatsen

bij een van de drie beroepen.
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' U bent in staat om uw eigen potenties en competenties te retateren aan bepaatde
beroepstaken van de drie beroepen, dat wil zeggen dat u kunt aangeven wat maakt dat
u geschikt voor een van de drie beroepen zou zijn (of voor twee of ãrie).¡ u bent in staat om uw eigen motivatie voor de drie beroepen weer te geven.¡ U hebt zicht op de achtergronden van zorg en wetzijn in het verleden en kunt een
verband leggen tussen maatschappetijke, potitieke en economische ontwikketingen die
van invtoed waren op zorgen welzijn.

. U hebt zicht op de overeenkomsten en verschitlen tussen zorg en wetzijn vroeger en nu.

' U hebt zicht op de geschiedenis van een bepaald werkvetd en kunt die verbinden met
maatschappetijke, politieke en economische ontwikketingen.¡ U kunt parattellen trekken tussen hedendaagse ontwikketingen in zorg en wetzijn en die
in het verleden.

' U ontwikkett een kritische houding ten aanzien van de praktijk in het sociate werk.¡ U ontwikkelt een anatytische houding.

Beroepsprofielen en opteidingsprofieten
¡ U hebt zicht op de drie opleidingen en kunt verschitten en overeenkomsten tussen die

drie opleidingen op grond van competenties benoemen.¡ U hebt zicht op de taakgebieden van de drie beroepen en de bijbehorende
competenties.

¡ U kunt aangeven welke opteiding het beste bij u past en beargumenteert dat op grond
de competenties van het betreffende opteidingsprofiel en uw kwatiteiten.¡ U kunt aangeven hoe uw kwaliteiten zich verhouden tot de competenties van etk van de
drie taakgebieden van de opteiding van uw keuze. Met andere woorden: u geeft aan in
of u geschikt bent voor het werken in etk van de taakgebieden, in wetke male dat is en
op grond van welke kwaliteiten en ervaringen (concreet) dat het geval is.

' U hebt zicht op de functie- en of taakomschrijvingen van diverse beroepen in de sociate
sector.

r U kunt deze functieomschrijvingen vergetijken met de bovenstaande beroepsprofieten.

oriënteren op de samenteving en de probtemen die zich daarin voordoen.
Concreet betekent dit dat u na het bestuderen van de titeratuur en het maken van de
opdrachten:
¡ weet welke urgente maatschappetijke probtemen er speten;¡ de maatschappetijke problemen in een historisch perspectief kunt plaatsen;. een aantal mogelijke oplossingen voor de problemen kunt geven;

' een verbinding kunt leggen tussen deze probtemen en de beroepspraktijk van een
sociate professionat;

¡ zicht hebt op organisaties die zich inzetten om de problemen op te lossen;o zicht hebt op de rot van de overheid in het geheet.

oriënteren op maatschappetijke vraagstukken en voorgestetde oplossingen.
Concreet betekent dit dat u na het bestuderen van de literatuur en het maken van de
opdrachten:

' weet welke urgente maatschappetijke probtemen er speten en wetke optossingen
momenteeI worden voorgesteld;

. een verbinding kunt leggen tussen de voorgestetde oplossingen en de beroepspraktijk
van een sociate professional;

¡ kunt aangeven of de overheid zich bemoeit met bovengenoemde problemen en hoe ze
dat doet;

¡ kunt aangeven welke organisaties er actief zijn met deze vraagstukken en op wetke
wijze;

. kunt aangeven in hoeverre de organisaties a[ succesvot zijn.
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Orië,nteren op optossingen die u de samenteving kan bieden voor de problemen die zich
daarin voordoen. Concreet betekent dit dat u na het bestuderen van de literatuur en het
maken van de opdrachten:
o in staat bent om een ptan te maken voor het optossen van een bepaatd probteem;
. dit plan kunt concretiseren in te behalen doeten, te zetten stappen en actoren;
. uw ptan kunt formuteren vanuit de SÀ^ART werkwijze;
. uw plan kunt verdedigen richting betrokkenen: doetgroep en professionats.

Verbinden van professionete kenmerken en maatschappetijke ontwikketingen met uw individuele
kwaliteiten en uitdagingen en stett op grond daarvan uw definitieve persoontijk opteidingsptan
(POP) op. Dat houdt in: u hebt zicht op de competenties die u moet verweryen in het kader van
de propedeuse Social Work;
. u formuteert op grond van de opdrachten, de literatuur en de training(-en) welke

competenties u at (deets) hebt verworven;
. u formuleert op grond van bovenstaande wetke leerdoeten u nog hebt;
. u formuteert tevens hoe u aan die leerdoeten gaat werken, dus door middet van welke

leeractiviteiten u gaat werken aan het behaten van die doeten;
. u verwerkt de aan u gegeven feedback, zowel die van de docenten, ats die van de

studenten, zichtbaar in uw POP.

. Kennismaken met de opteiding, met studietoopbaanontwikketing en met werken in de
digitate leeromgeving.

. Leren leren.
¡ Sturing geven aan eigen ontwikkeling in de rol van aankomend sociaal professionat.
o U kunt eigen sterke en zwakke punten in waarnemen en interpreteren benoemen.
¡ U kunt het belang van goede waarneming en observatie inschatten.
¡ U kunt het verschiI benoemen tussen waarneming, observatie, interpretatie en oordeeI in

een interactie.
¡ U kunt feedback geven/ontvangen.

Periode 2

¡ Kennis van en inzicht in methodisch, agogisch en ptanmatig werken en maakt u kennis
met de biologische en de behavioristische benadering.

o Een geschikte ptek voor vrijwilligerswerk zoeken, setecteren en verweryen.
r U bent in staat een gtobaal beetd te vormen van een organisatie binnen het Social Work.
¡ U kunt op grond van uw interesses en individuete leerdoeten een keuze voor een

specifieke ctiënt met specifieke (ontwikketings)probtematiek maken en verantwoorden.
¡ U kunt ten aanzien van de uitvoering van uw werkzaamheden ats vrijwittiger en van uw

studieactiviteiten ats student aangeven wetke aspecten voor u in het bijzonder leerzaam
zijn.

o U kunt met behulp van theoretische kaders uit de ontwikketingspsychotogie een eigen
visie ontwikketen op een specifiek ontwikkelingsprobteem.

¡ U kunt op grond van een eigen analyse doelen en subdoelen formuteren.
. U kunt op grond van zetf ontwikketde doelen een activiteitenplan opstelten.\
¡ U kunt uw activiteiten in het kader van vrijwittigerswerk retateren aan de

organisatiedoeten en aan het plan van aanpak.
. U kunt de eigen sterke en zwakke punten in uw manier van communiceren benoemen.
¡ U kunt bewust gebruik maken van diverse deetvaardigheden bij het communiceren met

een andere persoon.
¡ U kunt de wijze waarop anderen communiceren, observeren en anatyseren.
¡ u bent beter in staat feedback te geven en te ontvangen.
r U hebt zicht op de betekenis van kunstzinnige werkvormen.
. U kunt werken met zingevende voorwerpen en kunt deze inzetten ten behoeve van uzelf

en anderen.
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a U kunt uw eigen verhaal van betekenis doen veranderen.

Periode 3

NTIrürr- HOGESCH0OL

¡ U kunt een onderzoeksonderwerp uitkiezen en deze keuze verantwoorden op grond
van actualiteit, retevantie en persoontijke interesse.

. U kunt de gtobale consequenties van uw onderzoeksvoorstel voor de organisatie
overzien.

o U kunt een onderzoek in opdracht van een organisatie verwerven.

U kunt een aantal stappen zetten om tot een probleemstetting te komen:
¡ u kunt de context waarin het probleem zich voordoet, beschrijven.
r u kunt het praktijkprobteem beschrijven volgens de zes W's formute.
o u kunt een centrale onderzoeksvraag beschrijven op grond van het probteem.
o u kunt een doetstel[ing van het onderzoek formuleren, gebaseerd op het probleem.
¡ u kunt aangeven waarom het onderzoek retevant is voor de Social Work praktijk.
¡ u kunt een onderzoeksaanpak formuteren.

o u hebt zicht op ctiëntparticipatie en clië,nttevredenheid.
o u hebt zicht op ktant- en vraaggericht werken.
r u hebt zicht op de klanten/ctiënten ten behoeve van uw eigen onderzoeko u hebt zicht op de fasen van het onderzoek.
. u hebt zicht op de retatie tussen kwatiteitsbeteid en onderzoek.

U kunt een beleidsonderwerp kiezen en deze keuze verantwoorden op grond van uw
onderzoeksvraag en persoontijke interesse.
u kunt inzicht verschaffen in de inhoud en de achtergrond van een voor de
beroepspraktijk van social work actueel en retevant beteidsonderwerp.
u kunt op grond van eigen onderzoek het beteidsvormingsproces ten aanzien van een
actueel en retevant beteidsonderwerp kritisch beschouwen.

u kunt op grond van bronnenonderzoek inzicht verschaffen in de betangrijkste
aspecten van een onderurerp.
u kunt een probleemstetting, deetvragen en doetstelting formuteren volgens de
richttijnen uit de literatuur.
u kunt relevante en diverse literatuur ten behoeve van het onderzoek opzoeken en
effectief gebruiken.

o u kunt een vragentijst opstetlen met betrekking tot een ondezoek.
¡ u hebt zicht op de verschitlende soorten interviews en kunt die zonodig inzetten.

¡ u kunt een gestructureerd interview afnemen.
¡ u kunt aanstuiten bij de geihterviewde qua stijt en inhoud.
o u kunt reflecteren op de wijze waarop u het interview hebt gehouden en uw

interviewstijI en de vragen (inhoud) daarop aanpassen.
r u kunt concreet verstag doen van het interview.
¡ u kunt de gegevens omwerken tot onderzoeksdata, dat wil zeggen de essentie eruit

destilleren.

r u kunt de resultaten van het kwatiteitsonderzoek analyseren en ven¡rerken.
o u kunt op grond van onderzoek antwoord geven op de deetvragen en op de centrate

probteemstetling.
o u kunt conctusies trekken uit het antwoord op de deetvragen en de vraagstetling.o u kunt uw conctusies concreet en schriftetijk formuteren, in retatie tot de

vraagstetting.

a

a

a

a
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. u kunt een onderzoeksonderwerp verantwoorden op grond van actuatiteit, retevantie
en persoontijke interesse.

¡ u kunt een retevante vraagstelting formuteren en daaruit deetvragen afteiden.
¡ u kunt op grond van bronnenonderzoek inzicht verschaffen in de belangrijkste

aspecten van een onderwerP.
. u kunt de resuttaten van een kwaliteitsonderzoek schriftetijk presenteren kunt op

grond van eigen kwatiteitsonderzoek aanbevetingen te formuleren.
. u kunt reftecteren op eigen keuzes, werkwijze en omstandigheden tijdens het

onderzoeksproces.
¡ u kunt aanbevetingen op grond van de conctusie formuleren.
r u kunt een leesbaar en togisch opgezet onderzoeksrapport opstellen.

¡ u kunt de resultaten van onderzoek presenteren aan ctiënten / deetnemers,
professionats en opdrachtgever.

o u kunt uw aanbevetingen aan deetnemers van de presentatie presenteren.
. u kunt in uw presentatie aansluiten bij uw publiek en hen er zonodig bij betrekken.
¡ u kunt adequate hulpmiddeten bij uw presentatie gebruiken.

o U kunt een interview voorbereiden en structureren.
¡ U kunt communicatie- en interviewtechnieken inzetten om een interview goed te

laten vertopen en zo betrouwbare informatie te verzameten.

¡ u bent zich bewust van lichaamstaat.
o u kunt boeiend spreken.
r u kunt uw presentatie toesnijden op uw pubtiek
¡ u kunt uw presentatie structureren.

Periode 4

oriënteren op preventie in het algemeen en kennis maken met het begrip leefwereld van

jongeren. Beetden van jongeren worden aan de orde gesteld en bediscussieerd.
¡ U kunt beschrijven wat onder preventie wordt verstaan, welke ontwikketingen ten

grondstag [iggen aan de huidige aandacht voor preventie en wetke motieven er schuil
gaan achter preventieactiviteiten

o U kunt verschittende vormen van preventie onderscheiden en de verschitten daartussen

kunt benoemen.
r U kunt de preventiecyctus toepassen op preventieve activiteiten.
. U kunt een eigen visie verwoorden op voordeten, risico's en beperkingen van preventie.
o [J kunt omschrijven wat de begrippen jeugd, Ieefwereld, individualísering,

miníaturisering, informalisering en lichte gemeenschappen inhouden en u kunt
uitteggen hoe deze begrippen met etkaar samenhangen.

r U kunt de fysieke, cognitieve, sociaat-emotionele en morele ontwikketing van jongeren

beschrijven en u kunt aangeven wat de betekenis daarvan is voor zowel de individuete
jongere als de samenteving.

o U kunt benoemen wetke levensvoorwaarden direct van invtoed zijn op de leefweretd
van jongeren.

o U kunt voorbeetden geven van de manier waarop maatschappelijke processen etkaar
versterken en van invtoed zijn op de leefwereld van jongeren.

¡ U kunt beschrijven welke betekenis beetden en mythes over jeugd hebben voor de

beroepspraktijk van de sociale professiona[.
. U bent zich bewust van uw eigen beelden en mythes over jeugd.

Kennis verwerven over thuis ats een van de betangrijke leefweretden van jongeren en de

wijze waarop de Nedertandse samenleving investeert in jongeren. Tevens krijgt u een
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algemeen beeld van 'youth at risk' en onderzoekt u in hoeverre jeugdbeteid in Nedertandexpticiet gericht is op kinderen en jeugdigen.o het gezin ats [eefweretd-van ¡ongãren op systematische wijze kunt analyseren en ineen historisch perspecrief kuni ptãats"n uan d" nàÃJ 
"ã. 

¿ä votgende ü;ñ";; 
-

1. mythes
2. diversiteit
3. moderne levenstoop
4. onderhandetingshuishouding
5. standaardbiografie

¡ U kunt aangeven wat de betekenis is van sociate relaties voor jongeren, daarbijgebruik makend van de begrippen:
1. peergroups
Z. vriendschap

1. jeugdcutturen en jeugdstijten
4. vertengde jeugdfase
5. 'strong, en ,weak ties,
6. mainstream jeugdcuttuur
7. stijtsurfen

' u kunt de beeldvorming over seksuatiteit en lichaamsbeleving van jongeren nuancerenop basis van de door Naber en van Lenning uung"hàátãã-ãnäãzour,en.
' u kunt aangeven wat de relatie is tussen- de liwatiteit van ãpvoeoen en opgroeien inhet gezin en het functioneren van ¿e samÀÀlevirg ,"t behulp van de driepedagogische modelten:

1. opvoeden ats invoegen
2. opvoeden tot autonomie
3. opvoeden tot meedoen.o ! [unt beroepsretevante thema's identificeren die te maken hebben met thuis atsleefwereld van jongeren.

verkennen van de diversiteit en selectiviteit van signaten in de praktijk. u teert met wetkesignaten u iets moet en iets kunt en onderzoekt noã u van silnJut tot analyse komt en watu daar voor nodig heeft aan kennis, vaardigheden en/of uttituå"]'c u weet in welke preventieve activiteiten u ats sociale professional betrokken kuntworden en voor welke opgaven u dan gestetd wordt.o U bent in staat:
- signalen waar te nemen en te verzameten, er samenhang in te zien en erbetekenis aan te vertenen;- te beslissen of u wer of niet iets met deze signaten witt en/of moet doen;- signalen op grond van recente inzichten tã ;n;tys¿;;n en te bestissen of actiewensetijk en haalbaar is en- eventuete interventies te formuleren in een samenhangend ptan van aanpak.

werven van zowet theoretische kennis ats praktische aanwijzingen betreffende methodenen werkvormen van preventie. Tevens oriënteert u zich op de schoo[ als leefweretd vanjongeren én aangrijpingspunt voor preventieactiviteiten.o [¡f kunt de overeenkomsten én verschitlen aangeven tussen voorlichting,cursussen/trainingen en advisering.¡ U kunt aangeven wanneer u kiest voor wetke werkvorm.r [J weet hoe u voorlichting, cursus/trainingen en advisering methodisch kuntvormgeven.

' U kunt aangeven welke.vaardigheden en houding deze methoden en werkvormen vanpreventie vereisen van de sociale professional.¡ u weet wat de verschitlende functies van de school als leefweretd betekenen voor desocialisatie en identiteitsontwikketing van jongeren.o lJ kunt verktaren waarom school een 
- 

beiangrijke setting is voor preventieveactiviteiten.
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Hoe (sociate) steunstructuren en netwerken ats werkvormen van preventie methodisch
vormgeven.
r kunt omschrijven wat wordt bedoetd met (sociale) steunstructuren en netwerken ats

werkvormen van preventie;
o kunt omschrijven wat sociate steun is, wetke aspecten daaraan te onderscheiden zijn

en wat het betang is van sociate steun;
o kunt aangeven op wetke manieren sociate steun, in het social work, ats

preventiemedium wordt aangewend;
¡ in een netwerkanatyse het sociate netwerk rondom een jongere in kaart kunt brengen;
¡ kunt aangeven wetke vaardigheden en houding deze methoden en werkvormen van

preventie vereisen van de sociate professionat;
¡ zicht heeft op de betekenis van een netwerk;
. zich reatiseert hoe u uw eigen sociate netwerk is ontstaan, hoe u het onderhoudt en

wat de waarde ervan is.

Werven kennis over en inzicht in de betekenis die jongeren voor etkaar hebben, voor de
invtoeden die ze hebben op etkaars keuzes en gedrag. U [eert hoe we de actieve en

bindende rot die ze zelf vervulten in hun socialisatieproces en de steunende, informatieve
en adviserende betekenis die ze voor etkaar hebben kunnen benutten om probtemen te
voorkomen.
o kennis heeft van de betekenis die jongeren voor elkaar hebben en de invloeden die zij

uitoefenen op elkaars keuzes en gedrag;
. de dynamiek herkent in peergroups;
. kennis heeft van de meest voorkomende probtemen onder jongeren en de relatie met

maatschappetijke ontwikketingen ;

. kunt beschrijven wat peerpreventie inhoudt;
¡ kunt beschrijven onder wetke voorwaarden peergroups kunnen bijdragen aan het

realiseren van preventiedoetstettingen;
. voorbeelden kunt noemen van peerpreventieprojecten.

Verkennen van nut en noodzaak, mogetijkheden en onmogetijkheden, voor- en nadeten
van preventie en leert u kritische kanttekeningen te ptaatsen bij het preventiebegrip.
o herkent op welke van drie denkmodelten preventieactiviteiten en/of -programma's

zich baseren:
1. de instrumenteet-rationete opvatting van preventie;
2. preventie als moralisering;
3. preventie ats activering;

¡ zich reatiseert vanuit wetk mens- en maatschappijbeetd u ats sociaal professional zetf
handett of zou wilten handeten;

r kunt herkennen wetke betangen er spelen op micro-, meso- en macroniveau ats het
gaat om preventie;

o praktische en morete ditemma's in preventieve praktijken kunt identificeren;
de probtematische aspecten van preventie kunt benoemen.

Oriënteren op de buitenweretd van jongeren: de weretd van de media en de populaire
cuttuur.
r vanuit drie perspectieven kunt beschrijven wetke betekenis media en poputaire

cultuur hebben voor jongeren
. de retatie kunt beschrijven tussen populaire cuttuur, smaak en identiteit
. de betangrijkste karakteristieken kunt noemen van nieuwe, digitale media vanuit een

jongerenperspectief
¡ trends kunt identificeren in het mediagebruik van jongeren.

Leren hoe jongeren gebruik maken van traditionete en nieuwe nieuwsmedia om vorm te
geven aan hun burgerschap en zich op de hoogte te stetten van wat er in de weretd
gebeurt. Ook krijgt u inzicht in de rol die ouders en media hierin spelen.
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' kunt vertetlen op wetke manier jongeren zich verantwoordetijk voelen en maken voor
de gemeenschappen waartoe zij, naár eigen zeggen, behoren;

' de betangrijkste trends in mediagebruik van ¡ongeren kunt benoemen;r kunt beschrijven hoe jongeren nieuws selecteren en tot zich nemen;o verschitten kunt benoemen in gebruik van media tussen jongens en meisjes;. weet waar jongeren hun informatie zoeken;

' voorbeetden geven van daadwerketijke maatschappetijke betrokkenheid van jongeren;¡ kunt beschrijven wat de kern is van een democralisch-pedagogisch offensief; 
)

' kunt beschrijven wat de relatie is tussen de noodzaak 
-uun 

"en 
democratisch-

pedagogisch offensief, burgerschap en preventie gericht op jongeren.

Kennis maken met activering en participatie van jongeren als centrate etementen in hetjeugdbeteid.
¡ drie niveaus van beteid kunt onderscheiden die relevant zijn voor jeugdigen evenals debelangrijkste beteidsterreinen op die niveaus;¡ activering en participatie van jeugdigen op tokaal niveau weet te ptaatsen in decontext van een breder, tandetijk jeugdbeteid;

' vormen van activering en participatie van jongeren kunt identificeren en creëren.

u kunt uw rol als groepstid benoemen en de sterke en zwakke punten daarvan
u kunt reflecteren op uw eigen groepsrol
u kunt een ander feedback geven op zijn of haar groepsrol
u kunt formuteren wat het betang is van groepsdynamiek en welke groepsrotlen er zijn
u kunt de volgende begrippen toetichten en ze inzetten bij het werken met een groep- groepssamenhang

- groepsnormen
- teiderschap in groepen
- groepsprocessen

6.3

6.3.1

NTI
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o u kunt door middel van een brief sotticiteren naar de opleiding van uw keuzeo u kunt door middet van een gesprek sotticiteren naar då opteiãlng van uw keuze
' U kunt uw keuze op grond van uw persoon onderbouwen qua geschiktheid: zowelintetlectueel ats persoontijk, en qua motivatie¡ u kunt uw keuze onderbouwen door aan te geven aan welk maatschappetijk probteem u eenbijdrage wilt leveren bij het oplossen ervano u bent in staat om feedback te ontvangen en hier op te reflecteren.

samenstelling hoofdfase jaar 2 sociaat pedagogische Hulpverlening.

Samenstelling hoofdfose jaar 2
De hoofdfase sPH omvat de votgende onderdelen met de daarbij vermelde
studielast (in EC):

PERIODE I Basismet en 15
o 3

opdracht 2 Observeren en ren 3
van 3

1
1

n werken
ken

1
lexamen

4

2 in en vanuit de EC

racht
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Schriiven visienota 3

Teamsamenwerking 3

prakti ktraininq 3 Omgaan met tegensteltingen op het werk 1

prakti ktraininq 4 Leiderschap 1

Organisatieverstag 4

PERIODE 3 Specifiek opvoeden, begeleiden en (be)handelen l5 EC

Casus 'Het drama van Johan' 3

Casus Familie van Zand 3

Casus:'Zo'n typische zondagmiddag' 3

n Aeoqische qespreksvaardigheden (l I ) 1

prakti ktraininq ó Werken met (teef)groepen 1

examen lntegrate kennistoets (muttipte choice) 4

PER¡ODE 4 Verrichten van praktijkonderzoek 15 EC

opdracht 1 Concept-on derzoeksvoorsteI 3

opdracht 2 en datavezame 4
opdracht 3 Onderzoeksrapportage z

oraktiiktrainine 7 Onderzoek: de probteemstetling 1

oraktiiktrainine 8 Re presenteren van onderzoek 1

opdracht 4 nistoets'Verrichten van 4

6.3.2. Leerdoelen hoofdfase SPH

Periode I

U leert in deze periode:
. Op systematische wijze en met gebruikmaking van retevante sociaatagogische concepten en

modellen, relevante informatie verzameten om een vottedig beeld te krijgen van de cliënt in
zij n/ haar (probteem)situatie.

¡ Systematisch observeren en rapporteren.
. Een ptan van aanpak maken.
¡ Het voortdurend en systematisch reflecteren op gemaakte keuzes, tijdens etke fase van het

methodisch handeten, op basis van de diatoog met de ctiënt en met inachtneming van
normatieve kaders en retevante sociaatagogische concepten en modelten. Op basis van deze
reftectie komen tot een realistische waardering van het eigen methodisch handelen.

Periode 2

. U verwerft kennis van en inzicht in de organisatorische condities van uw stage- of
werkinstetling.

. U geeft aan of de huidige organisatorische condities binnen die instetting een bijdrage
leveren aan optimatisering van het functioneren van de organisatie of er juist afbreuk aan
doen.

. U levert door middel van een analyse van de organisatie een bijdrage aan het goed

functioneren van de organisatie ten behoeve van de doetgroep(en).
r U formuteert een aantaI strategische aandachtsgebieden voor de organisatie.
. U participeert proactief bij het creëren van optimate condities voor de uitvoering van de

hutp- respectievetijk dienstverlening
. U levert een bijdrage aan de ontwikketing van de organisatie in een onderbouwde en

maatschappetijk verantwoorde richting
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Periode 3

r lf kunt problemen van een clië'nt/ctiëntsysteem herkennen, benoemen en in een theoretisch
kader ptaatsen.

o U kunt vanuit een casus de hulpvraag van de ctië,nt/het ctiëntsysteem beschrijven en
analyseren en daarbij op adequate wijze gebruik maken van (ortho)-pedagogische en
ontwi kkelingspsychotogische theorieën.

r U heeft kennis van achtergronden en oorzaken van probteemgedrag.
¡ U kunt een methodisch verantwoord plan van aanpak ontwikke[en en formuteren.

Periode 4

Aan het einde van deze onderwijseenheid hebt u de votgende doetsteltingen bereikt,
c.q. bent u in staat om:

¡ C1 een onderzoeksonderwerp uit te kiezen en deze keuze te verantwoorden op grond van
actuatiteit, retevantie en persoonlijke interesse;

¡ C3l84 op grond van bronnenonderzoek inzicht te verschaffen in de betangrijkste aspecten
van een onderwerp;

o C3/84 een afgebakend praktijkonderzoek uit te voeren;
o C3/84 een vragenlijst op te stetlen over een onderzoeksonderwerp; (diepte)interviews af te

nemen
o C3/84 de resuttaten van praktijkonderzoek te verwerken;
. 84/C4 op grond van eigen praktijkonderzoek conctusies te genereren en aanbevelingen te

formuteren;
¡ cl te reflecteren op eigen keuzes, werkwijze en omstandigheden tijdens het

onderzoeksproces;
. C2 de resultaten van onderzoek te presenteren aan cliënten / deetnemers, professionats en

opdrachtgever.
. C3 Onderzoeken op grond van bronnenonderzoek inzicht verschaffen in de inhoud, de

achtergrond en de gevolgen van een voor de beroepspraktijk van social work actueel en
retevant vraagstuk.

. C3 Onderzoeken op grond van praktijkonderzoek inzicht verschaffen in de gevotgen van
bepaatd beleid voor een specifieke doetgroep.

6.4 Samenstelling Hoofdfase jaar 3 en 4
Jaar 3 en 4 van de opteiding omvatten de votgende onderdeten met de daarbij

vermelde studietast (in EC):

Opteidinesfase Studiejaar Onderdeet Studiepunten
Hoofdfase 3 20 EC

Prakti 40 EC
4 Minoren 30 EC

Afstudeerpro ect 30 EC

De onderdelen Btended [earning in jaar 3 en minoren in jaar 4 worden ontwikkeld en worden
uitgewerkt opgenomen in de onderwijs- en examenregeting van september 2010.

6.5 Leerdoelen stage en afstudeerfase

o Stage

NTI
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o Opdoen van praktijkervaring
o Verbreden en verdiepen van kennis
o Verkrijgen van inzicht in het eigen functioneren, zetfstandig of in een

team, binnen een bedrijf of instetting
o Kunnen reflecteren op het eigen leerproces in het stageverstag
o Oriënteren op verdere beroepskeuzemogetijkheden
o Voorbereiden op het afstuderen

o Afstuderen
o Kunnen schrijven van een scriptie op HBO'niveau
o Kunnen combineren en integreren van opgedane kennis
o Kunnen verwoorden van de inhoud van de scriptie en hier kritische

vragen over kunnen beantwoorden

Artikel 7 Gelegenheid tot het afleggen van de toetsen cq tentamens en de examens

7.1 Kandidaten worden in de getegenheid gestetd hun toets cq tentamen te
herkansen. Bij herkansing getdt het hoogste resuttaat.
De resultaten van met goed gevolg afgelegde tentamens btijven getdig
gedurende de gehete inschrijvingsduur.
Zie voor overige bepatingen Examenregtement Hogeschoot NTl.

7.2

7.3

Artikel 8 lvlondeling af te nemen toetsen cq tentamens

Er worden in beperkte mate mondetinge tentamens afgenomen. Er kan een

mondeting examen aangevraagd worden ats de student 5 keer gezakt is voor
het schriftetijk examen. Mondeting wordt niet meer dan één persoon

tegetijk getentamineerd.
Zie voor overige bepalingen Examenregtement Hogeschoot NTl.

Artikel9 Studievoortgangenstudiebegeleiding

9.1 Het Cotlege van Bestuur draagt zorg voor een zodanige registratie van

studieresuttaten, dat studenten te atten tijde een overzicht van de door hem

behaalde resultaten via StudentenNet+ kan opvragen.

Artikel l0 lnhoud en inrichting stage & afstuderen

10.1 ln de hoofdfase moet de student een stage lopen voor 40 EC, tenzij anders
wordt aangegeven. De student richt zich tijdens de stage op het behaten van

vijf doeten, nametijk;
a. het opdoen van praktijkervaring;
b. het verbreden en verdiepen van kennis;
c. het verkrijgen van inzicht in het eigen functioneren, zetfstandig of in

een team,
d. binnen een bedrijf of instelting;
e. het oriënteren op verdere beroepskeuzemogetijke;
f. het voorbereiden op het afstuderen.

NJI'oGEscHooL
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10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

Artikel f I Stagebeoordeling

wanneer studenten aan hun stage mogen beginnen hebben ze minimaal hun
propedeutisch getuigschrift en 100 ECTS behaatd.
voordat begonnen kan worden met de stage dient de stageptaats worden
goedgekeurd. De student moet een aanvraagformulier indienen voor de
goedkeuring van de stageptaats. Het formutier kan via studentenNet+
worden gedowntoad.
Binnen vijf dagen na erkenning van een stageptaats wijst Hogeschoot NTI de
student een stageadviseur toe. De stageadviseur is een deskundige uit het
betrokken vakgebied.
Gedurende de stage kunnen de student en de stagebegeteider voor advies
terecht bij de stageadviseur. De stagebegeteider en de student rapporteren
tweemaandetijks aan de stageadviseur over de voortgang van de stage. Met
behutp van deze rapportages bewaakt de stageadviseur de voortgang van de
stage.
De stageadviseur bezoekt de stageptek gedurende de stage minimaat één
keer.
Zie voor overige bepatingen de "handleiding stage HBO,, en ,,handteiding

afstudeerscriptie".

11.1

11.2
Ter afsluiting van de stage stelt u het stageverstag op.
voor het eindgesprek waarin de stage wordt beoordeetd neemt u het
initiatief om een afspraak te maken met uw stagebegeteider. uw begeteider
beoordeett uw werkzaamheden en de ontwikketing van uw beroepshouding.
Het formulier "beoordeling stage HBO" dat hiervoor gebruikt dient te
worden kunt u downloaden van StudentenNet+.
U stuurt het stageverstag en het "beoordetingsformutier stage HBO', (of per
post in tweevoud) naar de toetscoördinatie stage en overhandigt een
exemplaar van uw stageverstag aan uw stagebegeteider. De toetscoördinatie
stage stuurt uw stageverslag en het "beoordelingsformulier stage HBo" door
naar een vakdocent. Deze richt zich bij de beoordeling voornametijk op:
a. de vottedigheid bij de uitvoering van het stageptan;
b. votdoende uitwerking van de opdrachten; hierbij wordt ook beoordeeld

of de verschittende componenten van de competenties uit het
beroepsprofieI voldoende herkenbaar zijn;

c. het behalen van het vereiste niveau;
d. de mate waarin het verslag aan de taatkundige eisen voldoet;
e. de theoretische inbedding;
f . de methodische en systematische aanpak;
g. de proceskanten;
h. de mate van ontwikketing van houding en vaardigheden.
op basis van het stageverslag en het beoordetingsformutier stett de
Examencommissie de waardering vast. De toetscoördinatie stage registreert
en archiveert het beoordetingsformutier en het stageverstag.
Binnen vijftien werkdagen na ontvangst van het stageverstag en het
beoordelingsformulier ontvangt u van de toetscoördinatie stage de
waardering vastgestetd door de Examencommissie.
voor een succesvol afgestoten stage wordt het totate aantal studiepunten
toegekend dat in de studiegids uit de van toepassing zijnde jaargang is
aangegeven.
Zie voor overige bepalingen de "handteiding stage HBo" en "handleiding
afstudeerscriptie".

11.3

11.4

11.s

11.6

11.7
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Artikel 12 Studiefraude en onregelmatigheden

12.1 De studenten dienen tijdens het afteggen van een toets cq tentamen of
tijdens het maken van een individueel werkstuk uitstuitend gebruik te
maken van eigen capaciteiten en van materiaal, waaryan vanwege de
Examencommissie of examinator is bepaatd, dat deze tijdens de toets cq het
tentamen of werkstuk mag worden gebruikt.
Het is niet toegestaan om in schriftetijke werkstukken, scripties,
stageverslagen of andersoortige schriftetijke opdrachten ptagiaat te ptegen.

Het is niet toegestaan om bij het verrichten van onderzoek fraude te ptegen.

lndien de student tijdens een toets cq tentamen heeft gehandetd in strijd
metArtiket 16, lid I t/m 3, kan de Examencommissie bestissen dat afgezien
zal worden van een beoordeting. De student wordt van verdere deetname
aan de toets cq het tentamen uitgesloten. Hiilzij krijgt een aantekening en

krijgt de mogetijk om deel te nemen aan het eerst volgende
herkansingsmoment.
lndien studiefraude (dan wet andere onregetmatigheden) eerst na aftoop van

de toets cq tentamen wordt/worden vastgestetd, kan de voorzitter van de
Examencommissie het uitreiken van het getuigschrift en/of certificaat
opschorten dan wel weigeren.
Met het oog op de controle op studiefraude kan de student verpticht worden
gestett een schriftetijk werkstuk of een scriptie, stageverslag of
andersoortige schriftetijke opdracht ook elektronisch in te leveren.
Zie voor overige bepatingen Examenreglement Hogeschoot NTl.

12.2

12.3
12.4

12.5

12.6

12.7

Artikel 13 Bezwaar- en beroeP

13. r Een kandidaat kan op grond van een vermeende onjuiste bestissing met

betrekking tot het in de getegenheid stetten tot het afleggen van een

examen, een toets cq tentamen of een deettentamen, in beroep gaan bij het

Cottege van Beroep voor de Examens van Hogeschoot NTl. Ook wanneer een

kandidaat het niet eens is met een beslissing met betrekking tot een

beoordeting of met betrekking tot een behandeting tijdens het afleggen van

een examen, toets cq tentamen of een deeltentamen kan bij bovengenoemd

Cottege in beroep worden gegaan. Het bezwaar- en beroepsrecht is

opgenomen in het regtement College van Beroep voor de Examens

Hogeschoot NTl. Zie voor overige bepatingen Examenregtement Hogeschool

NTI.

Artikel 14 Voorzieningen ten behoeve van lichamelijk gehandicapten

14.1 Afhanketijk van een tichametijke dan wet zintuigtijke handicap kan een

aanpassing van de toets- cq tentamentijd dan wel het gebruik van

(bijzondere) hutpmiddeten worden toegestaan. ledere aanvraag wordt
afzondertijk beoordeetd. Aanvragen voor toets- cq tentamentijdvertenging
dan wel het gebruik van bijzondere hutpmiddeten dienen uitertijk 2

maanden voor aanvang van de toets cq het tentamen, voorzien van

bewijsstukken van de gegrondheid van het veaoek, te zijn ingediend bij de

toetscoördinatie Examens van Hogeschoot NTl. De aanvraag voor speciate

NTI
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voorzieningen dient bij ieder examen opnieuw te worden herhaald. Hiertoe
dient een schriftetijk verzoek te worden ingediend bij de toetscoördinatie
Examens. De desbetreffende bewijsstukken dienen maar één maal te worden
ingediend. Zie voor overige bepalingen Examenregtement Hogeschoot NTl.

Artikel l5 vrijstelling voor (deel)tentamens of het propedeutisch examen

15.1 De Examencommissie benoemt uit haar midden een Vrijstettingscommissie
die vrijstettingsverzoeken voor het afleggen van toetsen cq tentamens van
de hogere beroepsopleidingen beoordeett. De commissie bestaat uit een
voorzitter en een aantal docenten uit de verschillende opteidingen. Aan de
vrijstettingscommissie wordt, als niet-stemhebbend lid, een secretaris
(medewerker van toetscoördinatie ) toegevoegd.

15.1 .1 Vrijstetting voor een module op basis van elders behaatde onderdeten wordt
uitstuitend verleend indien die onderdeten overeenkomen met de module
qua inhoud, omvang en niveau.

15.1.2 Behalve voor de stage worden vrijstettingen alteen verleend voor hete
modules en niet voor onderdeten daarvan.

15.1.3 Toegekende vrijsteltingen aan studenten zijn onbeperkt getdig, tenzij anders
wordt aangegeven.

15.1.4. Toegekende vrijstettingen aan belangstetlenden zijn 3 maanden getdig. Ats
de betangstettende zich in die periode inschrijft, wordt artiket 19.1.3 van
kracht.

15.1.5 De Vrijstettingscommissie besteedt de voorbereiding van de behandeting van
de vrijstetlingsverzoeken uit aan de toetscoördinatie van Hogeschoot NTl. De
toetscoördinatie wint bij die voorbereiding zo nodig het advies in van de
betreffende vakdocenten.

15.1.6 De Vrijstettingscommissie rapporteert op de regutiere zittingen aan de
Examencommissie over haar werkzaamheden.

'15.2 Als voor een toets cq tentamen vrijstetting wordt verteend ats bedoetd in tid
1, dan volstaat volgens deze onderwijs- en Examenregeling van de opteiding
de gewenste aanduiding Voldoende' of Votdaan'.

15.3 lndien de Examencommissie de gevraagde vrijstetting voor een toets cq
tentamen verleent, brengt zij de verzoeker hiervan met een brief op de
hoogte. Dit bewijs vermetdt de datum waarop de vrijstetting is verteend, de
naam van de toets cq het tentamen en de getdigheidsduur.

15.4 Op schriftelijk verzoek van de bezitter van een a[ dan niet in Nederland
afgegeven diploma dat naar het oordeel van het cottege van Bestuur
(gehoord het advies van de Examencommissie) ten minste getijkwaardig is
aan het getuigschrift van het propedeutisch examen van de opteiding, kan
het Cotlege van Bestuur vrijstetting verlenen van de eis om een
propedeutisch getuigschrift te bezitten atvorens inschrijving in de hoofdfase
mogetijk is. lndien het cottege van Bestuur de gevraagde vrijstetting
verteent, zendt hij de verzoeker een Bewijs van Vrijstetting Propedeutisch
Getuigschrift.

15.5 Conform artiket 7.31a van de Wet heeft een student die in bezit is van een
getuigschrift van een vooropteiding die bij ministeriëte regeting als 'verwant'
is aangewezen, recht op vrijstetting van het afteggen van toetsen cq
tentamens verbonden aan onderwijseenheden met een gezamentijke
studietast van 60 ECTS.

15.5.1 lndien op grond van lid 3 van artike[ 7.31a van de wet een vrijstetting
gegeven wordt die geringer van omvang is dan 60 ECTS, maakt de
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Examencommissie de omvang en inhoud van de wel verleende vrijstetting
schriftetijk aan betrokkene bekend.

15.5.2 De inhoud van deze vrijstetting wordt opgenomen in de Onderwijs- en

Examenregeting.

15.5.3 Bezitters van een diptoma MBO SPW niveau 4 worden standaard vrijgestetd
van periode I en periode 2 van de propedeutische fase. Zij stromen in in
periode 3 van de propedeutische fase.

15.6 Op atte beslissingen ats bedoeld in artikel 19 is artiket 17 van de Onderwijs-

en Examenregeling van toepassing.

Artikel 16 lnzagerecht

16.1

16.2

De student heeft gedurende 20 werkdagen na publicatie van het

tentamenresuttaat de mogetijkheid om een inzage aan te vragen bij de

toetscoördinatie van Hogeschool NTl.

lnzage door een kandidaat van de door hem gemaakte en door een

examinator beoordeetde uitwerkingen van schriftelijke toets- cq

tentamenopgaven gebeurt votgens de door Hogeschool NTI daarvoor

opgestetde aanwijzingen.

ArtikellT Onvoorzieneomstandigheden

17.1 ln gevalten waarin deze Onderwijs- en Examenregeting niet voorziet bestist

de Examencommissie.
17.2 ln gevatten waarin deze Onderwijs- en Examenregeting niet voorziet en

waaromtrent een onmiddettijke beslissing noodzaketijk iS, bestist de

voorzitter van het Cottege van Bestuur. Haar bestissing deett zij zo spoedig

mogetijk mee aan de teden van de Examencommissie en andere

belanghebbenden.

ArtikellS Overgangsbepalingen

18.1 Niet van toepassing.

Artikell9 Slotbepalingen

Leiden, september 2009

Het bevoegd gezag,

19.1 Deze Onderwijs- en Examenregeting wordt jaartijks beoordeetd waarbij, ten

behoeve van de bewaking en zonodig bijstetting van de studietast, het

tijdsbestag dat daaruit voor de studenten voortvtoeit wordt gewogen. lndien

artiket 20 is toegepast dient ook die omstandigheid te worden gewogen.

19.2 Deze Onderwijs- en Examenregeting kan uitstuitend gewijzìgd worden na

schriftetijke toestemming van het bevoegd gezag, respectievetijk na

vaststetting van de gewijzigde integrate regeling.

19.5 Deze Onderwijs- en Examenregeting kan worden aangehaald ats 'Onderwijs-
en examenregeting van de opteiding HBO Sociat Work van Hogeschool NTI'.

19.6 Het Cottege van Bestuur draagt zorgvoor bekendmaking van deze regeling

bij de kandidaten.
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Vootzitter Coltege van Bestuur van Hogeschoot NTI

NT[,,ESCHOOL 22



HOGESCHOOL NTI EXAMENREGLEMENT

Conform art.7.12. lid 4 van de WHW

Voor in het Centraal Register Opteidingen

Hoger Onderwijs (CROHO) geregistreerde en door

Hogeschoot NTI aangeboden hogere beroepsopteidingen

Vastgestetd door het Cottege van Bestuur van Hogeschool NTI op 1 januari 2007

Art. I Begripsomschrijvingen

accreditatie het keurmerk dat tot uitdrukking brengt dat de kwaliteit van een opteiding
positief is beoordeeld (artiket 1.1 sub s WHW).

Cottege van beroep
voor de examens

Cottege van Bestuur

CROHO

Examencommissie

examinator

curricutum samenhangend geheet van onderwijseenheden die tezamen een opteiding

vormen.

ECTS het European Credit Transfer System (ECTS). De invoering van ECTS is een

gevotg van de invoering van het bachetor-master stetsel (BaMa). Een EC is 28

studiebetastingsuren. Een bacheloropteiding in het hbo heeft een omvang van

in totaal 240 ECTS (168 'oude' studiepunten).

examen afstuiting van een propedeutische fase van een bachetoropleiding of van een

bachotor- of masteropteiding ats bedoetd in de artiketen 7.3 tid 3, 7.8 tid 3 en

7.10 tid 2 van de wet. ln het opteidingsdeel kan bepaatd zijn dat het

afstuitend examen tevens omvat een aanvultend onderzoek door de

Examencommissie zetf verricht zoals bedoetd in artikel 7.10 tid 2 van de Wet.

het cottege van beroep, ats bedoeld in de artiketen 7.60 tlm7.63 van de wet,
dat een beroep behandett dat door een student is ingestetd tegen een

genomen bestuit van de Examencommissie. Aan het beroep gaat een

bezwaarprocedure vooraf. Het Cottege van beroep is een onafhankelijk

Cottege met een eigen regtement.

het bevoegd gezag van Hogeschool NTl.

Centraal Register Opteidingen Hoger Onderwijs, waarin atte opteidingen zijn

vermetd, die, indien met votdoende resuttaat zijn afgetegd, een officieel
getuigschrift HBo-onderwijs opteveren met de daarbij behorende graad

(bachetor of master) als bedoetd in artikel 6.13 van de Wet.

de commissie (ats bedoetd in art. 7.12 WHW) die onder verantwoordetijkheid

van de onderwijsinstetting is aangesteld ten behoeve van het afnemen van

examens, de organisatie en coördinatie van tentamens.

tid van het personeet dat betast is met de verzorging van het onderwijs in de

desbetreffende onderwijseenheid atsmede deskundigen van buiten de

instetting, ats bedoetd in artikel 7.12 van de Wet.
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examenteider

examenperiode

extraneus

getuigschrift

HBO-bachelor

opteiding

hij/hem

instituut

OER

onderwijseenheid

opteiding

propedeuse

stage

student

studiepunt

degene die toezicht houdt tijdens de tentamens. Geeft aanwijzingen en
instructies aan de surveitlanten.

de periode waarbinnen de schriftetijke tentamens worden afgenomen

diegene die ingeschreven is bij de instelling ats bedoetd in artiket 7.36 van de
Wet.

een (door overheid) erkend document waarmee is aangetoond en vastgetegd
dat een HBO-opteiding met goed gevotg is doortopen.

de initiëte opteiding die aanstuit op het voortgezet onderwijs en het
middelbaar

beroepsondenadjs.

hij of zij /hem of haar

de organisatorische eenheid die één of meerdere opteidingen verzorgt binnen
Hogeschool NTI en indien van toepassing extern aangeduid wordt met
Hogeschoo[.

onderwijs- en examenregeling als bedoetd in artikelT.l3 van de wet. De oER
bestaat uit een atgemeen deel en een opleidingsdeet.

onderdeel van een opleiding dat met een tentamen wordt afgestoten ats
bedoetd in artikel 7.3 van de wet of een aanvuttend onderzoek uitgevoerd
door de Examencommissie als bedoetd in artiket 7.10 tid 2 van de Wet.

een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de
verwezenlijking van wetomschreven doelstettingen op het gebied van kennis,
inzicht en vaardigheden waarover degene die de opteiding voltooit, dient te
beschikken zoals bedoeld in artiket 7.3, lid 2 van de Wet.

eerste fase in een bacheloropteiding als bedoetd in artiket 7.g tid 2 van de
Wet.

periode van praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening in verband
met het onderwijs zoats bedoeld in artiket 7.3 tid 2 van de Wet.

degene die ter deelneming aan een in het centraat Register opteidingen
Hoger Onderwijs geregistreerde opleiding is ingeschreven.

een studiepunt (Ecrs) is getijk aan 28 studiebetastingsuren en wordt
toegekend indien een onderwijseenheid met goed gevotg is afgetegd" Een oud
studiepunt is getijk aan 40 studiebelastingsuren en wordt toegekend indien
een onderwijseenheid met goed gevolg is afgetegd.
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studiefraude alte gedragingen waarmee studenten op oneertijke wijze hun studieresultaten
(trachten te) berhvloeden. Ptagiëren van andermans teksten behoort ook tot
het delict studiefraude. Hieronder verstaat het NTI het zonder aanmerkelijke
aanpassingen en zonder bronvermetding overnemen van (deten van)
oorspronketijke teksten van derden en de atdus verkregen 'nieuwe' tekst
presenteren ats eigen werk.

summatieve toetsen 
lilï:T.ffi:it.,,"å,llT:,iå:TJr",Lî,]" 

een eindoordeer over de student

surveittant degene die bij afname van toetsen toezicht houdt en zo nodig aanwijzingen
geeft.

tentamen een ondezoek naar kennis, inzicht en vaardigheden bij de afstuiting van een

onderwijseenheid alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dat
onderzoek, ats bedoeld in artikel 7.10, tid 1 van de Wet, waarbij bij goed

gevotg de bijbehorende studiepunten worden toegekend (met inachtneming
van eventuete voorwaardetij kheden).

toets activiteit op grond waaryan wordt beoordeetd of een student votdoet aan de
eisen om een (deet van een) onderwijseenheid te behalen. ln het
opteidingsdeet kan aangegeven worden wat de getdigheidsduur is van

behaalde resuttaten voor toetsen.

vrijstetting gehete of gedeettetijke ontheffing om te votdoen aan inschrijvings- en / of
toetatingsvoorwaarden en / of het afteggen van tentamens.

Wet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappetijk onderzoek
(WHW Staatsbtad 593, 1992 en de latere aanvuttingen en wijzigingen)

Art. 2 Algemene bepalingen

2.1 Hogeschool NTI neemt, indien zich daartoe kandidaten aanmetden, toetsen cq
tentamens af voor de door Hogeschool NTI aangeboden opleidingen. Een overzicht
van deze opteidingen is opgenomen in de studiegids van Hogeschoot NTl.

2.2 Studenten krijgen minimaal tweemaal per jaar de getegenheid toetsen cq

tentamens af te leggen.
2.3 Voor extern afgenomen tentamens (SPD) zie de tentameninformatie van de

' desbetreffende opteidingen.

Art. 3 Aanmelding en inschrijving

3.1 De toets- cq tentamendata worden uitertijk twee maanden voor het afnemen van

toetsen cq tentamens door Hogeschool NTI vastgesteld en bekendgemaakt.
3.2 De aanmelding voor een toets cq tentamen kan atleen geschieden via

StudentenNet+, waartoe a[[e studenten toegang hebben, en uitertijk 4 weken voor
de toets cq het tentamen. StudentenNet+ is bereikbaar via de website van

Hogeschool NTI (www.nti.nt). Men kan zich aanmetden totdat de beschikbare toets-
cq tentamenptaatsen vol zijn. Mocht aanmetding via StudentenNet+ niet mogetijk
zijn, dan kan de student zich aanmelden via de persoonlijke mentor van het NTl.
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3.3 Na aanmelding via StudentenNet+ ontvangen de studenten die zich voor een toets
cq tentamen hebben aangemeld, binnen 2 weken een bevestiging van inschrijving
via de e-mail (dient tevens ats uitnodiging). Wanneer het verzenden van de
bevestiging per e-maiI niet tukt, zat dit de votgende dag per post gebeuren.

3.4 Bij inschrijving voor de toets cq het tentamen verklaart de student zich akkoord
met de voorwaarden voor inschrijving zijnde het NTI HBO-examenregtement. Het
Examenregtement is ats bijtage bij de Onderwijs- en Examenregeting van Hogeschool
NTI in de eerste leszending aan de studenten verzonden.

Art. 4 Toelating en toets- cq tentamengelden

4.'l Toetating
Atleen studenten van Hogeschool NTI die zich voorafgaand aan de sluitingsdatum van
de inschrijving voor een toets cq tentamen hebben aangemetd voor die toets cq
tentamen, worden tot die toetsen cq tentamens toegetaten. Zij dienen in het bezit
te zijn van een rechtsgetdige onderwijsovereenkomst met Hogeschoot NTl.
De kandidaten kunnen deetnemen aan toetsen cq tentamens onder de voorwaarde
dat zij voor toetsen cq tentamens aan hun financiëte verptichtingen aan Hogeschool
NTI hebben votdaan.
Tot het tentamen kan men ats extraneus worden toegetaten, zonder dat men een
onderwij sovereenkomst met Hogeschoot NTI heeft afgesloten.
Toets- cq tentamengetden
Het Cottege van Bestuur stett jaartijks de kosten voor het afleggen van de toetsen
cq tentamens vast en pubticeert deze in de studiegids.
Een student kan op de dag van inschrijving tot 24.00 uur kostetoos annuleren. Na dit
tijdstip is de student de vottedige toets- cq tentamenkosten verschutdigd, tenzij er
sprake is van omstandigheden zoats omschreven onder lid 4.2.2 van dit artikel met
inachtneming van omschreven lid 4.2.3. Bij kostetoze annulering worden de toets-
cq tentamengetden gecrediteerd of gerestitueerd. De toets- cq tentamengelden
kunnen niet voor een votgend tentamen worden gereserveerd.
Door Hogeschoot NTI ontvangen toets- cq tentamengetden komen voor restitutie in
aanmerking in geval van overlijden van de student voorafgaand aan de toets cq het
tentamen. verder kan er van restitutie van toets- cq tentamengelden sprake zijn
wanneer de student kan aantonen door overmacht niet aanwezig te kunnen zijn of
te kunnen zijn geweest bij de toets cq het tentamen. Dit kan zijn ats gevotg van het
overlijden van familieteden in de 1" graad of bij de plotsetinge
gezondheidsproblemen, resutterend in een ziekenhuisopname/consutt bij de dokter.
ln atle gevatten moet binnen één week na de examendatum een schriftelijk bewijs
worden overlegd.
Een student die zich heeft teruggetrokken voor een toets cq tentamen en niet
binnen een week na de toets cq tentamen heeft aangegeven aanspraak op restitutie
te maken op grond van het in tid 4.2.2 omschrevene, is de vottedige toets- cq
tentamengetden verschutdigd. Annutering leidt niet tot restitutie van de toets- cq
tentamengelden.

4.1.1

4.1.2

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

Art. 5 Examencommissie

5.1

5.2

5.3

De Examencommissie wordt door het Cottege van Bestuur van Hogeschool NTI door
middet van een benoemingsbrief aangesteld voor een periode van vier jaar.
lndien toetsen cq tentamens worden afgenomen door een externe exameninstellin!,
treedt voor die tentamens de Examencommissie van deze externe exameninstelling
in de plaats van de commissie zoats bedoetd in dit examenreglement.
ln geval van het afnemen van toetsen cq tentamens door een externe

NTInrrrH 06FSCH00L 26



5.4

exameninstetting is het coltege van beroep voor de examens voor de extern af te
nemen toetsen cq tentamens van toepassing.
De Examencommissie bestaat uit docenten dan wet andere leden van het personeel

van Hogeschoot NTI die betrokken zijn bij het verzorgen van het onderwijs in de

aangegeven opteiding/opleidingen.
De Examencommissie laat zich bijstaan door examinatoren en surveiltanten. De

examinatoren dienen deskundig te zijn op het gebied van de door hen te
examineren leerstof.
De door het bevoegd gezag benoemde Examencommissie heeft de votgende taken:
¡ vaststetten van de richttijnen voor vervaardiging tentamenopgaven;
. erop toe zien dat de tentamenopgaven betrekking hebben op de gehele voor de

modute voorgeschreven leerstof en evenwichtig verdeetd zijn. Externe

deskundigen op het gebied van de te toetsen teerstof kunnen hierin de

Examencommissie adviseren ;
. beoordeting en vaststelten van de tentamenopgaven;
¡ vaststetten van richttijnen voor de beoordeling van de door de kandidaten

gemaakte uitwerkingen ;

o vaststetten van de einduitstag;
. in opdracht van en gemandateerd door het Cottege van Bestuur vertenen van

vrijsteItingen;
¡ toezien op het correcte vertoop van toetsen cq tentamens;
. maatregeten nemen bij onregetmatigheden en/of catamiteiten;
. oordeten over de getdigheid van verzuim daar waar de medewerker

toetscoördinatie geen uitstuitsel kan bieden;
r jaartijks voor 1 februari evalueren van het examenregtement;
r uitbesteden van de volgende taken aan de toetscoördinatie:

o organiseren van toetsen cq tentamens in ruime zin;
o het aanwijzen van surveillanten;
o het laten samenstetten en indien nodig corrigeren van de toets- cq

tentamenopgaven;
o het laten corrigeren van de gemaakte toets- cq tentamenopgaven'

. evatueren van eigen werkzaamheden.
Het tidmaatschap van Examencommissieleden eindigt indien de betrokkene niet
meer aan de instetting verbonden is.

5.5

5.6

5.7

Art. 6 Uitvoering van toetsen cq tentamens

6.1 De toetsen cq tentamens kunnen schriftetijk, digitaat of mondeling worden

afgenomen.
6.2 De studenten ontvangen - ats bepaald in Artiket 3 tid 3 van dit reglement - uitertijk

twee weken voor de datum van de toets cq het tentamen een oproep voor de toets
cq het tentamen, waarin staat aangegeven:
a. de titet en het modutenummer van de te examineren module;

b. de maximate duur van de toets cq het tentamen;
c. de datum van de toets cq het tentamen;
d. het tijdstip van het begin en het eind van het tentamen, waarbij de tijden op

het tentamenwerk tijdens het toets' cq tentamenmoment leidend is;

e. de plaats van de toets cq het tentamen;
f . de toegestane hutpmiddeten;
g. een indicatie van de aard en de wijze van toetsen cq tentamineren wordt

gegeven bij de oefenopgaven die op StudentenNet+ gepubticeerd staan.

6.3 De praktijkvoorbereiding op de beroepsuitoefening wordt afgestoten met het
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stageverstag en een afrondend gesprek.
6.4 De opteiding wordt afgesloten met een scriptie.

Art. 7 Toets- cq tentamenlocatie

7.1 Het is uitstuitend mogetijk een examen af te teggen op een daarvoor door
Hogeschool NTI aangewezen tocatie. Naast de examenlocatie aan de Schiphotweg
101 te Leiden kan Hogeschool NTI atternatieve toets- cq tentamenlocaties
aanwijzen.

7.2 Het is mogelijk tentamens in landen buiten Europa af te teggen. Voor het afteggen
van examens in het Caribische gebied kan een student zich wenden tot NTI Caribe.
Tevens is het mogetijk examens af te teggen op Nedertandse
Ambassades/Consulaten. Een aanvraag voor het afleggen van een tentamen in
landen buiten Europa dient uitertijk 2 maanden voor aanvang van het tentamen
schriftelijk bij de toetscoördinatie van Hogeschoot NTI te zijn ingediend. Voor ieder
buiten Europa af te leggen examen dient de student naast het regutiere toets- cq
tentamengetden een toestag van € 157,00r te betalen.

7.3 Studenten die ten tijde van het tentamen op een marineschip werken, kunnen aan
boord van het schip een tentamen afteggen. Hiervoor dient 2 maanden voor aanvang
van het tentamen een schriftetijk verzoek bij de toetscoördinatie van Hogeschoot
NTI te zijn ingediend.

7.4 lndividuele digitate toetsen- cq tentamens worden afgenomen op een daarvoor door
Hogeschool NTI aangewezen locatie.

Art. 8 Legitimatie

8.1 De student dient zich bij de toetsing cq het tentamineren te tegitimeren met een
getdig tegitimatiebewijs voorzien van een foto (paspoort, rijbewijs enz.).

8.2 lndien de student zich niet kan legitimeren en niet persoontijk bekend is, kan de
student worden uitgestoten van deetname aan de toets cq het tentamen. Heeft de
kandidaat geen (getdig) tegitimatiebewijs bij zich, dan kan de kandidaat deze taten
faxen/mailen terwijt de kandidaat zetf nog in de toets- cq tentamentocatie
aanwezig is. De examenteider zorgt voor de opvang van de uitgestoten kandidaat en
ziet toe op bovenstaand proces.

8.3 De student dient tijdens de toets cq het tentamen een presentietijst te tekenen en
tevens bij intevering van het comptete tentamenwerk te tekenen voor de
overdracht van zijn toets- cq tentamenwerk aan de survei[ant.

Art. 9 Geheimhouding toets- cq tentamenopgaven

9.1

9.2

9.3

De toetscoördinatie van Hogeschool NTI waarborgt geheimhouding bij de
vervaardiging en bewaring van de toets- cq tentamenopgaven.
Na vervaardiging en vaststetling van de toets- cq tentamenopgaven door de
Examencommissie worden de opgaven bewaard in een gestoten envelop of doos
waarop staan aangegeven:
a. de naam van het leervak;
c. de datum van de toets cq het tentamen;
d. het tijdstip van de toets cq het tentamen;
e. de maximale duur van de toets cq het tentamen;
f . het aantal ingestoten exemptaren.
De envetoppen of dozen met de toets- cq tentamenopgaven worden onder

1 Dit bedrag wordt vastgesteld door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en kan wijzigen

NTI
-*nr 
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verantwoordetijkheid van de voorzitter van de Examencommissie bij de aanvang van

de toets cq het tentamen door de daartoe gedelegeerde examenteider, in

aanwezigheid van de kandidaten, geopend. Hiervoor wordt getekend door de

kandidaten.
9.4 Het gemaakte toets- cq tentamenwerk, de toets- cq tentamenopgaven en het

ktadpapier btijven eigendom van Hogeschoot NTI en worden aan het eind van de

toets cq het tentamen ingenomen.

Art. l0 Schriftelijke toetsen cq tentamens

10.1 Gedurende de toetsing cq het tentamineren zijn er per 20 studenten ten minste

twee door de toetscoördinatie aangestetde surveiltant aanwezig.

10.2 Studenten dienen de aanwijzingen van de surveittanten/examenteiders strikt op te
votgen.

10.3 Bij de toets cq het tentamen mogen geen andere hutpmiddeten worden gebruikt dan

die, wetke door Hogeschoot NTI voor de betreffende toets cq tentamen bekend zijn
gemaakt.

10.4 De studenten dienen bij het inleveren van het tentamenwerk en hun

tentamenuitwerking te tekenen voor inname van het tentamenwerk en hun

tentamenuitwerking door de surveittant. Hogeschool NTI beschouwt het inteveren

van de tentamenuitwerking ats bewijs van deetname aan de toets cq het tentamen.

10.5 Mobiete tetefoons dienen gedurende het gehele toets- cq tentamenmoment
uitgeschaketd te btijven en onzichtbaar te zijn opgeborgen.

Art. l1 lrtondelinge toetsen cq tentamens

11.1 Mondetinge toetsen cq tentamens worden afgenomen door 2 examinatoren.
11.2 Een student heeft de mogetijkheid bij de voorzitter van de examencommissie een

mondetinge toets aan te vragen ter vervanging van een schriftetijke of digitale toets
cq tentamen. Voorwaarden voor het aanvragen van een mondetinge toets door de

student is dat de student in zijn studietraject ten minste 5 onvotdoendes (cijfer 5,4

of lager of oordee[ 'onvotdoende') voor een bepaatd vak/teereenheid heeft behaatd.

11.3 De voorzitter van de examencommissie behoudt zich het recht om een verzoek tot
een mondetinge toets - bij 5 onvoldoendes voor een bepaald vak/teereenheid- af te
wijzen danwel in te wittigen.

11.4 Van de mondetinge toetsen cq tentamens wordt een schriftetijk protocol

bijgehouden. Dit schriftetijke protocol maakt reconstructie van de toets cq het

tentamen mogetijk en vermetdt in ieder geval de onderwerpen die zijn besproken

en de beoordeting daarvan, dat wit zeggen een cijfer en/of waardeoordeel per

onderwerp. Beide examinatoren tekenen na aftoop van de toets cq het tentamen dit
protocol voor akkoord.

f 1.5 lndien een cijfer aan een afgetegd mondetinge toets cq tentamen wordt verbonden,

dient dit cijfer c.q. waardeoordeel in consensus tussen de examinatoren te worden

vastgestetd. De cijfers worden na weging per onderdeet gemiddetd.

11.6 Derden kunnen na indiening van een beargumenteerd verzoek en instemming van de

kandidaat toestemming krijgen tot het bijwonen van een of meer mondelinge

toetsen cq tentamens. Het verzoek daartoe dient minimaal 10 werkdagen voor de

gewenste datum ingediend te zijn bij de voorzitter van de Examencommissie. Deze

brengt zijn bestissing ter kennis aan de verzoeker minimaal 3 dagen voor de

gewenste datum.
11.7 De toehoorder dient zich tijdens de toets cq het tentamen vottedig afzijdig te

houden.
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Art. l2 Cijfers en cijferafronding

12.1. Ats eindcijfers worden de volgende cijfers en waarderingen toegekend:
l: zeer stecht
2: stecht
3: zeer onvoldoende/ gering
4: onvotdoende
5: zwak
6: voldoende
7: ruim voldoende
8: goed

9: zeer goed

l0: uitmuntend
12.2 Afronding eindcijfers

. De cijfers achter de komma 0, 1,2,3,4 worden afgerond op het naast lagere
gehete cijfer (voorbeeld: cijfer 5,4 wordt cijfer 5).

¡ De cijfers achter de komma 5,6,7,8, 9 worden afgerond op het naast hogere
gehete cijfer (voorbeetd cijfer 5,5 wordt cijfer ó). Met uitzondering van het
eindcijfer 5,45, dat op een 5,4 zal worden afgerond

12.3 Na overleg tussen de voorzitter van de Examencommissie en de Business Unit
Manager van Hogeschool NTI mogen cijfers worden vastgesteld. Richttijn
stagingspercentage tussen de 55 en de 85 %.

Art. l3 Protocol van de toetsen cq tentamens

13.1 De examenleider vutt een [ogboek in met informatie over het vertoop van de toets
cq het tentamen.

'13.2 De ambtetijk secretaris van de Examencommissie maakt na afloop van iedere toets
cq tentamen een protocol waarin de relevante zaken betreffende het verloop van
de toets cq het tentamen worden vermeld.

13'3 Voor het opstelten van dit protocol wordt gebruik gemaakt van een standaard
protoco[ voor vasttegging van het vertoop van de toets cq tentamen.

13.4 De voozitter - of waarnemend vootzitter - van de Examencommissie tekent het
toets- cq tentamenprotocoI voor akkoord.

13.5 De in de teden 13.2 tlm 13.4 bedoelde protocotten btijven onder het beheer van de
ambtetijk secretaris van de Examencommissie. Van ieder protocol wordt een
afschrift gezonden aan de Business Unit Manager van Hogeschoot NTl.

Art. 14 Vaststelling en bekendmaking toets- cq tentamenuitslag

14.1 Uitertijk 20 werkdagen na het verstrijken van de toets- cq tentamenperiode komt de
Examencommissie bijeen voor het vaststetlen van de tentamenresuttaten.

14.2. De tentamenresultaten worden uitertijk vier weken na het verstrijken van de
toets- cq tentamenperiode aan de kandidaten via studentenNet+ meegedeetd.
lndien er redenen zijn om van deze datum af te wijken, kan de voozitter van de
Examencommissie bepalen dat de termijn met ten hoogste vijf dagen wordt
verlengd. Mondetinge en/of schriftetijke mededetingen over de toets- cq
tentamenuitslag buiten de Examencommissie om, hebben een voortopig karakter.
De kandidaat kan zich hier dan ook niet op beroepen.

14.3. Mededelingen over de toets- cq tentamenuitslag geschieden onder de
verantwoordetijkheid van de voorzitter van de Examencommissie.
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14.4.

14.5

Wanneer de score van een toets cq tentamen zich beweegt tussen de 55 en 85%

positieve score, is de toetscoördinatie van Hogeschoot NTI bevoegd voor deze

toetsen cq tentamens over te gaan tot tentamenuitstag (en/of delen daarvan).

Op een schriftelijke verktaring over de uitstag van een toets- cq
(deet)tentamen wordt de kandidaat gewezen op het inzagerecht, bedoetd in

artikel 't7, evenats op de bezwaar- en beroepsmogetijkheid bij het Cottege van

beroep voor de examens.
Een tentamen is met goed gevotg afgetegd als de kandidaat votdaan heeft
aan de in artikel 10 tid 3 van deze regeting vastgelegde eisen.

Een kandidaat is gestaagd voor het propedeutische examen ats de ECTS

punten van atte onderwijsonderdeten van de propedeuse van de opteiding zijn
toegekend. Een kandidaat is geslaagd voor het (afstuitende) Bachetor examen de

ECTS punten van alte onderwijseenheden van de totate opteiding zijn toegekend.
Aan kandidaten die gestaagd zijn voor het propedeutische of Bachetor examen wordt
een getuigschrift uitgereikt zoats bedoetd in artikel 7.11 tid 1 van de wet. Op het
getuigschrift wordt vermetd de naam van de opteiding, wetke onderdelen het
Bachetor examen omvatte en, in voorkomende gevallen, welke bevoegdheid daaraan

is verbonden, rekening houdend met artikel 7.6, eerste lid, van de wet.
Degene die één of meer tentamens met goed gevotg heeft afgetegd en aan wie geen

getuigschrift kan worden uitgereikt, ontvangt desgevraagd een door de

Examencommissie af te geven verktaring waarin in elk geval de toetsen cq

tentamens zijn vermeld die door hem met goed gevotg zijn afgetegd.

14.6

14.7

14.8

14.9

Art. 15 Uitslagregeling

15.1 De Examencommissie van Hogeschoot NTI behoudt zich het recht voor om per

opteiding de uitstagregets vast te stetlen.

15.2 De tentamenuitwerkingen worden door een door de Examencommissie.benoemde

examinator nagekeken en per onderdeel voorzien van een score volgens de bij die
toets cq dat tentamen behorende richtlijnen voor de beoordeting. De

Examencommissie herteidt deze score tot een cijfer.

15.3 Een kandidaat is gestaagd voor een toets cq tentamen wanneer hijlzij een cijfer 5,5

of hoger heeft behaatd.

Art. 16 lnzage toets- cq tentamenopgaven en beoordeeld toets- cq tentamenwerk

16.1 De student heeft gedurende 20 werkdagen na publicatie van het tentamenresultaat
de mogetijkheid om een inzage aan te vragen bij de toetscoördinatie.

16.2 lnzage door een kandidaat van de door hem gemaakte en door een examinator
beoordeelde uitwerkingen van schriftetijke toets- cq tentamenopgaven gebeurt

volgens de door Hogeschool NTI daarvoor opgestetde aanwijzingen die tijdens de

inzage worden aangereikt.

Art. 17 Uitreiking van getuigschriften en verklaringen

17.'l Aan studenten die het bachetorexamen met goed gevolg hebben afgetegd wordt een

getuigschrift uitgereikt.
17.2 Het getuigschrift of de verklaring wordt ondertekend door de voorzitter van de

Examencommissie, door de secretaris van de Examencommissie en door de student.
Deze laatste dient te tekenen in aanwezigheid van de voorzitter van de
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Examencommissie.
17.3 Certificaten worden per post aan de geslaagde kandidaten toegestuurd;

getuigschriften met bijbehorende cijfertijsten worden uitgereikt bij een diptoma-
uitreiking. De voorzitter van de Examencommissie kan van deze regel - de
Examencommissie en de directeur Hogeschool NTI gehoord hebbende - afwijken.

Art. l8 Cum laude regeling
18.1 Studenten kunnen "met lof (cum laude)" en "met genoegen" stagen indien aan een

aantal voorwaarden is votdaan; dit getdt ook voor studenten met vrijstetlingen.
18.2 Een student is met [of (cum taude) voor het propedeutisch examen gestaagd

indien aan de votgende voorwaarden is voldaan:
a. Ats een vak meerdere keren gedaan is, dan tett alteen het eerst

behaatde cijfer. ls bijv. eerst een 6 behaald en daarna in de herkansing
een 8, dan tett voor de bepating van 'cum laude' het cijfer 6;

b. Het ongewogen gemiddelde van atle onderwijseenheden uit het eerste
studiejaar is een onafgeronde volte 8 of hoger dan het cijfer g;

c. De student is binnen de periode van 2 jaar voor de propedeuse gestaagd.
d. Optionete keuzevakken tetlen in de beoordeting en berekening niet mee.
e. Een beoordeling "V" wordt meegenomen als een "7".
f . lndien in het eerste studiejaar vrijstettingen zijn verleend wordt door de

examencommissie bestoten hoe de vrijstetting meetelt en welke invloed
het heeft op het ongewogen gemiddetde.

18.3 Een student is met genoegen voor het propedeutisch examen gestaagd indien aan de
votgende voorwaarden is voldaan:

a. Ats een vak meerdere keren gedaan is, dan tett atteen het eerst
behaatde cijfer. ls bijv. eerst een 6 behaatd en daarna in de herkansing
een 7, dan telt voor de bepating van ,genoegen' het cijfer 6;

b. Het ongewogen gemiddetde van atle onderwijseenheden uit het eerste
studiejaar is een onafgeronde votle 7 of hoger dan het cijfer 7;

c. De student is binnen de periode van 2 jaar voor de propedeuse gestaagd.
d. Optionete keuzevakken telten in de beoordeting en berekening niet mee.
e. Een beoordeting "V" wordt meegenomen als een ,,7',.

f . lndien in het eerste studiejaar vrijstettingen zijn verleend wordt door de
examencommissie bestoten hoe de vrijstetting meetelt en welke invtoed
het heeft op het ongewogen gemiddetde.

18.4 Een student is met (cum laude) voor het Bachetor examen geslaagd indien
aan de volgende voorwaarden is votdaan:

a. Als een vak meerdere keren gedaan is, dan tett atteen het eerst
behaatde cijfer. ls bijv. eerst een 6 behaatd en daarna in de herkansing
een 8, dan tett voor de bepating van 'cum laude, het cijfer ó;

b. Het ongewogen gemiddetde van atle onderwijseenheden uit het tweede
en derde studiejaar is een onafgeronde votte 8 of hoger dan het cijfer 8;

c. Geen van de numerieke onderwijseenheden uit het tweede en derde
studiejaar heeft een eindcijfer lager dan ó.5;

d. De studie is afgerond binnen de tijd die er nominaal voor staat (4 jaar).
e. De afstudeeropdracht heeft minimaal de beoordeting van een

onafgeronde votle 8 of hoger.
f . Optionete keuzevakken tetten in de beoordeting en berekening niet mee.
g. Een beoordeting "V" wordt meegenomen ats een ,.7',.

NTI
-r-r 

HOGESCHOOL 32



18.5

h. lndien in het tweede en derde studiejaar vrijstettingen zijn verleend
wordt door de examencommissie bestoten hoe de vrijstetting meetett en

welke invtoed het heeft op het ongewogen gemiddetde.

Een student is met genoegen voor het Bachetor examen gestaagd indien aan

de votgende voorwaarden is votdaan:
a. Ats een vak meerdere keren gedaan is, dan tett atteen het eerst

behaatde cijfer. ls bijv. eerst een 6 behaatd en daarna in de herkansing

een 7, dan telt voor de bepating van 'genoegen' het cijfer ó;

b. Het ongewogen gemiddetde van atte onderwijseenheden uit het tweede
en derde studiejaar is een onafgeronde vo[[e 7 of hoger dan het cijfer 7;

c. Geen van de numerieke onderwijseenheden uit het tweede en derde

studiejaar heeft een eindcijfer tager dan 6.5;
d. De studie is afgerond binnen de tijd die er nominaal voor staat (4 jaar).
e. De afstudeeropdracht heeft minimaat de beoordeting van een

onafgeronde vo[[e 7 of hoger.
f. Optionete keuzevakken tetten in de beoordeling en berekening niet mee.
g. Een beoordeting "V" wordt meegenomen ats een "7".

h. lndien in het tweede en derde studiejaar vrijstettingen zijn verteend
wordt door de examencommissie bestoten hoe de vrijstelting meetelt en
welke invtoed het ongewogen gemiddetde.

De genoemde cijfers onder punt 1 , 2, 3 en 4 zijn de cijfers zoats vermeld op

de cijfertijst geproduceerd door het studievoortgangsysteem van de
Hogeschool NTl.
Op de cijfertijst en/of het getuigschrift wordt aangegeven indien de student
met [of of met genoegen is geslaagd.

Studievertraging tengevotge van overmacht bij de student wordt niet
meegerekend. De student kan een beroep doen op overmacht ats hij of zij
een bewijs kan overdragen van overlijden van directe famitieleden en/of
een verklaring van de huisarts kan overteggen i.v.m. gezondheidsprobtemen

van de student.
Het toekennen van het predicaat 'cum laude' en/of 'genoegen' vindt plaats

door de examencommissie, die zich daarbij kan laten adviseren door één of
meer examinatoren van de opteiding, waaronder externe deskundigen. De

Examencommissie kan bij de vaststelling van cum laude en/of genoegen in
voorkomende gevatten afwi j ken van bovenstaande regeting.
De cum laude regeling (predicaat 'cum laude' en/of 'genoegen') van

Hogeschoo[ NTI treedt in werking vanaf I september 2006 en is niet met
terugwerkende kracht van toepassing.

18.6

18.7

f 8.8

18.9

18.10

Art. 19 Studiefraude en onregelmatigheden

19.1 De studenten dienen tijdens het afleggen van een toets cq tentamen of tijdens het
maken van een individuee[ werkstuk uitstuitend gebruik te maken van eigen

capaciteiten en van materiaat, waarvan vanwege de Examencommissie of
examinator is bepaald, dat deze tijdens de toets cq het tentamen of werkstuk mag

worden gebruikt. Het is niet toegestaan handetingen te verrichten die hiermee niet
te verenigen zijn, zoals:

. afkijken bij medestudenten bij toetsen cq tentamens;

. verboden aantekeningen of verboden literatuur onder bereik hebben;
o inlichtingen aan medestudenten verschaffen of daartoe uittokken;
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19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

. andere studenten onder valse naam toetsen cq tentamens laten doen;

. lenen of kopen van antwoorden op summatieve vragen/opdrachten die thuis
moeten worden beantwoord;

. meedelen in groepswerkstukken zonder iets bij te dragen;
o plagiëren van andermans teksten.

Het is niet toegestaan om in schriftelijke werkstukken, scripties, stageverstagen of
andersoortige schriftetijke opdrachten ptagiaat te ptegen. Hiervan is onder meer
sprake ats:

o passales uit het werk van een ander nagenoeg woordetijk zijn overgenomen
zonder bronvermetding en/of;

o passâgeS uit het werk van een ander zijn geparafraseerd zonder dat is
aangegeven dat het hier de opvatting of gedachtegang van een ander
betreft en zonder bronvermetding en/of;

o uitgewerkte ideeên of vondsten van een ander worden gepresenteerd ats
eigen ideeën of vondsten.

Het is niet toegestaan om bij het verrichten van onderzoek fraude te ptegen.
Hiervan is onder meer sprake als:

. gegevens gebruikt voor het onderzoek worden verdraaid, worden verzonnen
of onverantwoord selectief worden weergegeven ;

¡ standpunten, interpretaties en conctusies van anderen met opzet verdraaid
worden weergegeven.

lndien de student tijdens een toets cq tentamen heeft gehandetd in strijd met
Artiket 18, lid 1 t/m 3, kan de Examencommissie bestissen dat afgezien zal worden
van een beoordeling. De student wordt van verdere deetname aan de toets cq het
tentamen uitgestoten. Hij/zij krijgt een aantekening en krijgt de mogetijk om deel
te nemen aan het eerstvotgende herkansingsmoment.
lndien studiefraude (dan wel andere onregetmatigheden) eerst na aftoop van de
toets cq tentamen wordt/worden vastgesteld, kan de voorzitter van de
Examencommissie het uitreiken van het getuigschrift en/of certificaat opschorten
dan wel weigeren.
ln het kader van de bewustwording rondom ptagiören en het voorkomen van ptagiaat
dient de student de regels voor citeren votgens de door Hogeschool NTI daarvoor
opgestetde aanwijzingen toe te passen. Een richttijn voor citeren is te vinden op
StudentenNet+.
Met het oog op de controle op studiefraude kan de student verpticht worden gestetd
een schriftetijk werkstuk of een scriptie, stageverslag of andersoortige schriftetijke
opdracht (ook) etektronisch in te leveren.

Art. 20 College van beroep voor de examens

20.1 Een beroep tegen een bestissing van de Examencommissie of van een der
examinatoren, kan de student binnen een termijn van vier weken nadat de
bestissing te zijner kennis is gebracht, gemotiveerd en schriftelijk bij het Cottege
van beroep voor de examens indienen.

20.2 Het Cottege van beroep voor de examens bestist binnen 10 weken na ontvangst
van het beroepschrift.

20.3 Voor de overige bepatingen zie art. 7.61 (WHW)

Art. 21 Verslag secretaris Examencommissie

21 .1 De ambtetijk secretaris van de Examencommissie brengt binnen twee maanden na
aftoop van een toets- cq tentamenronde een door de voorzitter van de
Examencommissie voor akkoord getekend verstag uit aan de directeur van
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Hogeschool NTl.

21.2 De medewerker toetscoördinator Examens van Hogeschoot NTI draagt er zorg voor

dat atte leden van de Examencommissie een kopie van het verstag van de ambtetijk
secretaris van de Examencommissie ontvangen.

Art. 22 Archivering toets- cq tentamengegevens

22.1 Gedurende zes maanden na afloop van de toets cq het tentamen bewaart

Hogeschool NTI de door de kandidaten gemaakte schriftetijke toets' cq

tentamenuitwerkingen en de tijdeñs mondetinge toets- cq tentamens opgestelde

protocotlen. Na zes maanden worden deze toets- cq tentamenuitwerkingen en

protocotlen vernietigd.
22.2 Een volledig stet toets- cq tentamenopgaven en richtlijnen voor de beoordeting

btijven gedurende ten minste 5 jaar bewaard in het archief van de administratie van

de toetscoördinatie van Hogeschoot NTl.

22.3 Tevens wordt van etke student een lijst met de bij de toetsen cq tentamens

behaatde cijfers en uitstag gedurende onbeperkte tijd bewaard.

Art. 23 Onvoorziene en bijzondere omstandigheden

23.1 ln geval van onvoorziene omstandigheden direct voor en/of tijdens het toets- cq

tentamenmoment, bestist de examenteider c.q. de examinator over te nemen

maatregelen. Dit geschiedt zo mogetijk in of na overteg met de voorzitter van de

Examencommissie.
23.2 ln geval van onvoorziene omstandigheden na het toets- cq tentamenmoment bestist

de voorzitter van de Examencommissie, in overteg met de directeur van Hogeschool

NTI.
23.3 Afhanketijk van een tichametijke dan wel zintuigtijke handicap kan een aanpassing

van de toets- cq tentamentijd dan we[ het gebruik van (bijzondere) hutpmiddeten

worden toegestaan. ledere aanvraag wordt afzondertijk beoordeetd. Aanvragen voor

toets- cq tentamentijdvertenging dan wel het gebruik van bijzondere hulpmiddelen
dienen uitertijk 2 maanden voor aanvang van de toets cq het tentamen, voorzien

van bewijsstukken van de gegrondheid van het verzoek, te zijn ingediend bij de

toetscoördinatie Examens van Hogeschool NTl. De aanvraag voor speciate

voorzieningen dient bij ieder examen opnieuw te worden herhaald. Hiertoe dient

een schriftelijk verzoek te worden ingediend bij de toetscoördinatie Examens. De

desbetreffende bewijsstukken dienen maar één maaI te worden ingediend.

23.4 Een student die tijdens het tentamen te laat verschijnt, wordt toegelaten tot een

half uur na aanvang van het tentamen. Voor deze student eindigt de

tentamenzitting op hetzetfde tijdstip ats voor de studenten die op tijd zijn
begonnen. Kandidaten mogen niet eerder dan een hatf uur na aanvang van het

tentamen de tentamenlocatie vertaten.

Att. 24 Aanhaling en inwerkingtreding

24.1

24.2

Dit examenregtement kan worden aangehaatd ats het 'Examenreglement Hogeschool

NTI'.
Dit reglement is herzien en vastgestetd door het Cottege van Bestuur van Hogeschool

NTI op I januari 2007.
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Onderwijs- en examenregel¡ng ople¡d¡ng Sociaal Pedagogische Hulpverlening cRoHo 34617

Hoofdstuk I Algemeen

artikell.l Begripsbepalingen

ln deze regeling wordt verstaan onder:

4

Accreditatie het keurmerk dat tot uitdrukking brengt dat de kwaliteit van een

opleiding positief is beoordeeld (artikel 1 .1 sub s WHW).

Afstudeerrichting een spec¡alisatie binnen de opleiding als bedoeld in artikel 7.13
Wl-W, niet ziinde een Associatedegreeprogramma of een minor

Beoordeling de vaststelling door een exam¡nator in welke mate de student heeft
voldaan aan de eisen die voor een bepaalde onderwijseenheid of
onderdeel daarvan zijn geformuleerd.

Bezwaar, beroep faciliteit als bedoeld in artikel 7.59a WHW

College van beroep
voor de examens

het College van beroep, als bedoeld in de artikelen 7.60 Um 7.63
van de Wet, voor de examensdat een beroep behandelt dat door
een student is ingesteld tegen een genomen besluit van de
Examencommissie. Aan het beroep gaat een beaaraarprocedure
vooraf. Het College van beroep is een onafhankelijk College met een

eiqen reqlement.

College van Bestuur het instellingsbestuur als bedoeld in artikel 1.1 en 10.8 WHW. Het

CvB heeft de uitvoering van taken in het OER, die niet wettelijk zijn
toegewezen aan de examencommissie, gedelegeerd aan de

Business Unit Manager van Hogeschool NTl.

Competentie een integraal geheel van beroepskennis, -houding en -vaardigheden

die een persoon nodig heeft om binnen relevante beroepscontexten
adequaat te kunnen functioneren.

CROHO Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs, waarin alle
opleidingen zijn vermeld, die, indien met voldoende resultaat zijn

afgelegd, een officieel getuigschrift HBO-onderwijs opleveren met de
daarbij behorende graad (bachelor of master) als bedoeld in artikel
6.1 3 van de Wet.

Curriculum samenhangend geheel van modules die tezamen een opleiding
vormen

Curriculumcommissie commissie bestaande uit kemdocenten van een opleiding. De

Cuniculumcommissie geeft advies over de inrichting van het

curriculum en stelt een toetsvorm voor bij de verschillende modules

Digitale leeromgeving
(DLO)

de digitale ontrnoetingsplaats voor studenten en docenten waar
diverse formulieren en documenten te downloaden ziin.

Domein organisatorische eenheid waarbinnen door de instelling onderwijs
wordt aanqeboden.

ECTS het European Credit Transfer System (ECTS).

Een ECTS studiepunt is 28 studiebelastinguren. Een

bacheloropleiding in het hbo heeft een omvang van in totaal 240
ECTS.

Examen afsluiting van een propedeutische fase van een bacheloropleiding of van een
bachelor- of masteropleiding als bedoeld in de artikelen 7.3 lid 3, 7.8
lid 3 en 7.10 lid 2 van de Wet. ln het opleidingsdeel kan bepaald zijn

dat het afsluitend examen tevens omvat een aanvullend ondezoek
door de Examencommissie zelf venicht zoals bedoeld in artikel 7.1 0

lid 2 van de Wet. afsluitend onderdeel van een opleiding als bedoeld
in artikel 7.3 WHW of de propedeutische fase als bedoeld in artikel
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7.8WHW

Examencommissie de commissie als bedoeld in art. 7.12WHW

Examinator persoon die belast is met de toets¡ng van het onderwijs in de
desbetreffende onderwijseenheid alsmede deskund igen van buiten
de instelling, als bedoeld in artikel 7.12cvan de Wet, niet zijnde een
student of extraneus.

Examenleider ambtelijk secretaris van de examencommissie die belast is met het
toezicht houden tijdens de tentamenronde. Geeft aanwijzingen en
instructies aan de surveillanten.

E¡<amendatum de datum waarop de tentamens worden afqenomen.

Examengeld het door hogeschool NTI vastgestelde bedrag dat de student dient te
voldoen voor het afleqqen van een toets.

Geldigheidsduur: de duur dat het Onderwijs- en Examenreglement geldt. Voor de
algemene bepalingen is de geldigheidsduur gesteld op 2 jaar vanaf
de vaststellinqsdatum, voor het opleidinqsspecifieke deel op 1 iaar.

Getuigschrift een (door overheid) erkend document waarmee is aangetoond en
vastqeleqd dat een HBO-opleidinq met qoed oevolq is doorlopen.

HBO-bachelor de initiële opleiding die aansluit op het voortgezet onderwijs

en het middelbaar opleidinqberoepsonderwiis.

Hoofdfase het gedeelte van de opleiding dat volgt op de propedeutische fase,
bestaande uit de 2" Um 4" iaren van het opleidinqsproqramma.

lnstituuVinstelling de organisatorische eenheid die één of meerdere opleidingen
vezorgt binnen Hogeschool NTI en indien van toepassing extem
aanqeduid wordt met Hogeschool.

Kandidaat htllzij die als student is ingeschreven aan de hogeschool voor het
volgen van het onderwijs en het afleggen van de tentamens en de
examens van de opleiding.

Mentor degene die namens de opleiding is aangewezen om de student te
begeleiden in zijn studieprocessen, gericht op een effectieve
studievoortqanq.

Minor een samenhangend keuzeprogramma van 30 studiepunten, dat
gevolgd wordt in de postpropedeutische fase, niet zijnde een
afstudeenichtinq.

OER Onderwijs- en examenregeling als bedoeld in artikel 7.13 van de
Wet. De OER bestaat uit een alqemeen deel en een opleidinqsdeel.

Ondenruijseenheid onderwijseenheid als bedoeld in artikel 7.3 WF{W, die in samenhang
met andere onderwijseenheden het onderwijsprogramma van de
opleiding vormt, waaraan een tentamen is verbonden. Een

onderwijseenheid kan betrekking hebben op een praktische

oefeninq.

Opleiding een samenhangend geheel van ondenrvijseenheden, gericht op de
verwezenlijking van welomschreven doelstellingen op het gebied
van kennis, inzicht en vaardigheden waarover degene die de
opleiding voltooit, dient te beschikken zoals bedoeld in artikel 7.3, lid

2a van de WHW.

Propedeuse eerste fase/jaar in een bacheloropleiding als bedoeld in artikel 7.8
Wl-lW die 60 ECTS omvat.

Stage periode van praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening in

verband met het onderwijs zoals bedoeld in artikel 7.3 lid 2 van de
Wet.
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Student degene die ter deelneming aan een in het Centraal Register
opleidingen Hoger Onderwijs geregistreerde opleiding is

reven

Studiepunt eenheid voor berekening van de studielast als bedoeld in artikel 7.4

Wl-W, waarbrj 60 studiepunten gelijk zijn aan 1.680 uren studie. Een

studiepunt (ECTS) is gelijk aan28 studiebelastingsuren en wordt

toegekend indien een onderwijseenheid met goed gevolg is

Studiefraude alle gedragingen waarmee studenten op oneerlijke wijze hun

studieresultaten (trachten te) beÏnvloeden. Plagiëren van anderm ans

teksten behoort ook tot het delict studiefraude. Hieronder verstaat

het NTI het zonder aanmerkelijke aanpassingen en zonder

bronvermelding overnemen van (delen van) oorspronkelijke teksten

van derden en de aldus vekregen 'nieuwe' tekst presenteren als

werk.

Studieadviseur degene die namens de opleiding is aangewezen om de student te

begeleiden in zijn studiekeuze met voorlichting over

Studiejaar het tijdvak dat aanvangt op de startdatum (tevens datum betaling)

van de student en eindigt 12 maanden vanafde startdatum van het

StudentenNet+ de digitale ontmoetingsplaats voor studenten en docenten waar

diverse formulieren en documenten te downloaden zijn' Aanmelding

voor summatieve

Summatieve toetsen toetsen gericht op het uibpreken van een eindoordeel over de

student (toekennen van credits/studiepunten)' Zie ook omschrijving

tentamen.

Surveillant degene die bij afname van toetsen toezicht houdt en zo nodig

Tentamen een ondezoek naar kennis, inzicht, vaardigheden als bedoeld in

artikel 7.3 en 7.10WHW, waarvan de uitkomst in een beoordeling

wordt uitgedrukt en die de afsluiting vormt van een onderwijs-

eenheid.

Toets(activiteit)

toetsen.

op grond waaryan wordt beoordeeld of een student voldoet aan de

eisen om een (deel van een) onderwijseenheid te behalen, waaraan

een beoordeling door een examinator verbonden is' Een voorbeeld

is een mondelinge toets. ln het opleidingsdeel kan aangegeven

worden wat de geldigheidsduur is van behaalde resultaten voor

Toelatingsondezoek een ondezoek als bedoeld in artikel 7.29 van de wet.

Vrijstelling ontheffing om te voldoen aan het afleggen van tentamens' Een

gedeeltelijke vrijstelling is alleen mogel¡k voor het onderdeel stage.

Het is niet mogelijk om vrijgesteld te worden van het doen van het

ondezoek scri

WI-M/ Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk ondezoek (WHW

Staatsblad 593, 1992 en de latere en
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artikel 1.2 Reikwijdte van de regeling

1' Deze regeling is van toepassing op het ondenrijs en de examens van de bacheloropleiding
Sociaal Pedagogische Hulpverlening, verder te noemen: de opleiding.

2' Deze regering is van toepassing op aile studenten die op enig moment gedurende delooptud van de regering zijn ingeschreven bij de opreiding, en-op ae perõonen oiegedurende de looptijd van de regeling veaoeken om toegelaten te worden tot de opleiding.
3' Kent de opreiding een of meer gezamenrijke afstudeenichtingen, dan is deze regeringonverkort van toepassing, tenzij in de overeenkomst(en) die ãan deze afstudeenichting(en)

ten grondslag lig(t)(en)anders is bepaald.

artikel 1.3 Vaststelling en looptijd van de regeling
1' Deze regeling kent instellingsspecifieke bepalingen en opleidingsspecifieke bepalingen.
2' De instellingsspecifieke bepalingen worden vastgesteld door het college van bestuur, nainstemming van de Examencommissie, voor zover dit is vereist.
3' De opleidingsspecifieke bepalingen worden jaarlijks per september vastgesteld door hetcvB, echter niet eerder dan nadat de cuniculumcommissie in de gelegenheid is gesteld

advies uit te brengen en na instemming van de Examencommissie, voor zover dit is vereist.
4. De curricurumcommissie wordt jaarrijks tijdíg in de gelegenheid gesterd deze regering tebeoordelen en daarover advies uit oiengänäan hei cve. oe cuir¡cutumtommissíe zendteen afschrift van dit advies (gericht op toetsing) aan de E¡<amencommissie ter accordering.
5' De regeling gerdt voor de duur van september tot september. Gedurende dit jaar kan deregeling niet worden gewijzigd, tenzij dit ars gevorg van overmacht nooJzakerijk is enstudenten daar niet onevenredig door worden benadeerd. Na instemming

Examencommissie wordt de wijziging in een addendum toegeuoeéá]""''
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Hoofdstuk 2 Toelating tot de opleiding

artikel 2.1 Vooropleidingse¡sen

1. Voor inschrijving bij de opleiding geldt als vooropleidingseis het bezit van een
diplomavoorbereidend wetenschappelijk onderwijs of hoger algemeen voortgezet ondenruijs
of een diploma van een middenkaderopleiding (niveau 4) of van een specialistenopleiding
als bedoeld in artikel 7 .2.2, eersle lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs.

2. De bezitter van een getuigschrifr van een met goed gevolg afgelegd propedeutisch of
afsluitend examen aan een instelling voor hoger onderwijs is vrijgesteld van de in lid 'l

bedoelde vooropleidingseis.

3. De bezitter van een al dan niet in Nederland afgegeven diploma dat bij ministeriële regeling
is aangemekt als ten minste gelijkwaardig aan één van de in lid 1 van dit artikel genoemde
diploma's wordt door het College van Bestuur vrijgesteld van de in lid 't genoemde
vooropleidingseis.

4. De examencommissie kan van de vooropleidingseisen añruijken op grond van de artikelen
7.28 (vrr¡stelling op grond van andere diploma's), 7.29 (wijstelling op grond van
toelatingsondezoek) en 7.30 (post-propedeutische fase) van de WHW.

5. Erzijn bij ministeriële regeling geen eisen, als bedoeld in artikel 7.25van de wet, gesteld
aan het vakkenpakket van de vooropleiding.

artikel 2.2 Buitenlandse vooropleiding

1. Wanneer een persoon met een buitenlandse vooropleiding toelating tot de opleiding vraagt,
stelt de Examencommissie vastl met welke Nederlandse ùooropleiðing de buitenlañdse 

-

voo ropleiding gel ijkwaardig gesteld kan worden.

2. De persoon bedoeld in het vorige lid is toelaatbaar,

indien:de buitenlandse vooropleiding tenminste gelijkwaardig is aan een Nederlandse
vooropleiding die toegang tot de opleiding zou geven en deze persoon tevens blijk geeft
van een zodanig niveau van schriftelijke en mondelinge beheersing van de taal waarin het
ondenivijs gegeven wordt, dat hij in staat geacht kan worden het onderwijs goed te volgen.

3. lndien NUFFIC heeft aangegeven dat de buitenlandse vooropleiding voldoende is om
toegelaten te worden.

artikel 2.3 Eisen voltijd en deeltijdonderw¡js

1. Aan studenten die de opleiding in deeltijd volgen, worden geen specifeke eisen gesteld
omtrent het verrichten van werkzaamheden tijdens het volgen van de opleiding. Studenten
doorlopen de stage- en aßtudeerperiode in een vooraf door NTI erkende werkplek.
Studenten doorlopen het opleidingsprogramma (240 ECTS) in deeltijdvorm, afhankelijk van
de persoonlijke situatie van de student.

2. Aan studenten die de opleiding in voltijd volgen, worden geen specifieke eisen gesteld
omtrent het verrichten van werkzaamheden tijdens het volgen van de opleiding. Studenten
doorlopen de stage- en aßtudeerperiode in een vooraf door NTI erkende stageplek.
Studenten doorlopen het opleidingsprogramma (240 ECTS) fulltime, d.w.z. 40 uur per
week.

artikel 2.4 Toelatingsonderzoek

1. Personen van eenentwintig jaaren ouderdie nietvoldoen aan de in artikel 2.1 bedoelde
vooropleidingse¡sen kunnen overeenkomstig artikel 7.29 WHW na het afleggen van een

toelatingsondezoek (lees: 21+ toets of losse dan wel samengestelde hbo

opleidingstrajecten van NTI bestaande uit minimaal 30 EC studiebelasting, waarmee hbo

instroomniveau in voldoende mate is aangetoond) bij de Examencommissie worden
vrijgesteld van de vooropleidingseisen.

t Het NUFFIC (Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwi¡'s) levert de

informatie over de waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland.
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2' Deelname aan het toelat¡ngsondezoek is alleen mogelijk als betrokkene de leeftijd van 2.1
jaar heeft bereikt op het moment van het eerste jaar van inschrijving bij de opleiding.

3' Een kandidaat heeft het toelatingsondezoek behaald indien is voldaan aan alle in het
vorige lid gestelde eisen. De examencommissie verstrekt aan de betrokkene die het
toelatingsondezoek heeft behaald, een schriftelijke verklaring ter bevestiging van de
toelaatbaarheid.

artikel 2.5 Geen toelating op grond van ongeschiktheid

Heeft de examencommissie kennis van gedragingen of uitlatingen van een persoon die tot de
opleiding wil worden toegelaten die blijk geven van ongeschiktheid voor de uitoefening van een
of meer beroepen waartoe de opleiding opleidt, dan kan zij het CvB - in bijzondere gevallen en
na zorgvuldige afrreging van de betrokken belangen - adviseren betrokkene niet tot de
opleiding toe te laten. De E¡<amencommissie stuurt een afschrift van het advies aan betrokkene.

artikel 2.6 Toelating en overige inschrijvingsvoorwaarden

Het besluit van de Examencommissie om een persoon op basis van deze regeling tot de
opleiding toe te laten, leidt alleen tot inschrijving als student of extraneus indien ook aan alle
overige inschrijvingsvoonivaarden wordt voldaan.

o



Onderwijs- en examenregeling opleidìng Sociaal Pedagogische Hulpverlening cRoHo 34617 10

Hoofdstuk 3 Onden¡viisprogramma

artikel 3.1 Doelstelling van de ople¡d¡ng

Met de opleiding wordt beoogd de student zodanige kennis, houding en vaardigheden bij te
brengen op het terrein van Social Work dat deze bij het voltooien van de opleiding in staat is tot
de professionele uitvoering van taken op dat gebied en tevens in aanmerking komt voor een
eventuele voortgezette opleiding. Na voltooiing van de opleiding moet de student als
beroepsbeoefenaarzelfstandig en met kritisclre instelling kunnen werken en beschikt de
student over de competenties op hbo-niveau" zoals vermeld in bijlage A.

artikel 3.2 lnrichting en studielast van de opleiding

1. De opleiding heeft een studielast van 2403 studiepunten, waarvan 60 studiepunten behoren
tot de propedeutische fase en 1 80 studiepunten behoren tot de hoofdfase
(postpropedeutische fase).

2. De opleiding is deeltijds te volgen. De opleiding kent geen afstudeerrichting, wel een minor.

3. Per onderwijseenheid is vastgelegd wat de studielast is. De aangegeven studielast geeft de
mate van zwaarte en complexiteit van de desbetreffende module aan en geeft een indicatie
voor de student aangezien deze afhankelijk is van de eigen werk- en privésituatie.

4. Studenten leren afr¡visselend tijdens zelfstudie en praktijktrainingen en in de eigen
beroepspraktijk. Erwordt geleerd door de toepassing van het geleerde tijdens de (zelf)

studie in de eigen beroepspraktijk (ook wel concurrency beginsel genoemd) en hiermee is

feitelijk sprake van het realiseren van stud¡epunten tijdens werktijd oñryel het gedeeltelijk in

elkaar schuiven van werk- en stud¡e-uren. Bij een 40-urige werlnveek betekent dit dat iets
meer dan één dag kan worden aangemekt als een toepassing van in de opleiding
behandelde stof. Uiteraard is dit alleen mogelijk indien de functie en werkplek van de
student qua werkniveau voldoen aan de door Hogeschool NTI gehanteerde criteria en

hiertoe dus mogelijkheden biedt. Naarmate dit minder het geval is, zal er sprake zijn van

een groter beroep op zelfstudie. Er dient rekening te worden gehouden met een
gemiddelde studielast van 24 studie-uren per week, inclusief contacttijd.

5. De studielast is evenwichtig over het jaar te spreiden, aangezien studenten het aantal
toetsmomenten kunnen spreiden en niet gebonden zijn aan plaats en tijd om te studenten .

artikel 3.3 Voer- en ondenrijstaal

1. Het onderwijs in de opleiding wordt gegeven in het Nederlands, tenzij:

. het onderwijs betreft dat in het kader van een gastcollege gegeven wordt door een
anderstalige gastdocent;

¡ de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs, dan wel de herkomst
van de studenten noodzaakt een andere taal te gebruiken.

2. ln een opleiding die in het Nederlands wordt aangeboden kan gebruik gemaakt worden van
Engelstalige literatuur.

artikel 3.4 Voorzieningen voor student met functiebeperk¡ng

1. Het CvB biedt aan studenten met een functiebeperking een onderwijsomgeving aan die zo
veel als mogelijk gelijkwaardig is aan die van studenten zonder functiebeperking en die
gelijkwaardige kansen op stud¡esucces biedt.

2 Het hbo-niveau is vastgelegd in de Dublin Descriptoren en in de hbo-kenmerken. Deze worden door alle

relevante partijen ¡n Nederland en Europa geaccepteerd als dé kenmerken voor het handelings- en

denkniveau van de bachelor.

t Artikel 7.4b WHW bepaalt dat een bacheloropleiding 240 studiepunten bedraagt.
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2. Afhankelijk van een lichamelijke dan wel zintuiglijke handicap kan een aanpassing van de
tentamentijd dan wel het gebruik van (bijzondere) hulpmiddelen worden toegestaan. ledere
aanvraag wordt afzonderlijk beoordeeld. Aanvragen voor tentamentijdverlenging dan wel het
gebruik van bijzondere hulpmiddelen dienen uiterlijk 2 maanden voor aanvang van het
schriftelijk tentamen, voozien van bewijsstukken, te zijn ingediend bij de toetscoördinatie
Examens van Hogeschool NTl. De aanvraag voor speciale voozieningen dient bij ieder
e)G¡men te worden herhaald. Hiertoe dient een schriftelijk vezoek te worden ingediend bij
de toetscoördinatie E><amens.

artikel 3.5 Samenstelling van de propedeutische fase

1. De propedeutische fase heeft drie doelstellingen:

o oriëntatie;

. veM¡jzing;

o selectie.

2. De propedeutische fase van de opleiding omvat de ondenrvijseenheden zoals beschreven
in bijlage B, met de daarbij vermelde studielast (totaal 60 studiepunten).

artikel 3.6 Samenstelling van de hoofdfase {postpropedeutische fase)

De postpropedeutische fase van de opleiding omvat de onderwijseenheden zoals beschreven in
bijlage C van deze OER, met daarbij ook vermeld de gedefinieerde en de minimaal te realiseren
studielast per ondenrui¡'seenheid (in totaal minimaal 180 studiepunten (EC)).

artikel 3.7 Minor

1. Een minor heeft een omvang van 30 studiepunten en maakt deel uit van de
postpropedeutische fase.

2. De minor die een student volgt, is gerelateerd aan de ambities van de student en heeft een
duidelijke relatie met de eindcompetenties van de opleiding. De minor dient een aanvull¡ng
te zijn op overige onderdelen van de opleiding die de student volgt.

3. De door de instelling aangeboden minoren worden voor het begin van het studiejaar
geplaatst op de voor alle studenten toegankelijke website www.nti.nl en binnen de DLO en
minorenhandleiding. ln de handleiding wordt vermeld:

. welke minoren worden aangeboden;

. welke procedure wordt gehanteerd voor het inschrijven op een minor;

. welke toelatingseisen voor een minor van toepassing zijn;

¡ uit welke onderdelen de minor bestaat, met inbegrip van het aantal studiepunten en de
wijze van toetsing en herkansing van elk onderdeel.

4. ln bijlage D van deze OER is beschreven welke omvang in studiepunten (EC) het
keuzedeel van de opleiding heeft en welke eisen de opleiding stelt aan de invulling van dit
deel. Het ovezicht van de binnen het keuzedeel aangeboden minors wordt tijdig aan de
student bekendgemaakt via de gebruikelijke communicatiekanalen van de opleiding.
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Hoofdstuk 4 Examens en getu¡genschr¡ften

artikel 4.1 De examens van de opleiding

1. ln de opleiding wordt de propedeutische fase afgesloten met een examen en de hoofdfase
(postpropedeutische fase) met een afsluitend examen. ls aan de opleiding een Associate-
degreeprogramma verbonden dan wordt ook dat programma afgesloten met een examen.

2. De examens als bedoeld in het eerste lid zijn behaald, indien alle onderwijseenheden van

de betreffende fase dan wel programma met goed gevolg zijn afgelegd, dan wel daarvoor
vrijstell ing is verkregen.

3. Het afsluitend examen in de hoofdfase (postpropedeutische fase) kan n¡et eerderworden
behaald dan nadat het propedeutisch examen is behaald, dan wel vrijstelling is verleend
voor het afleggen daarvan.

4. De Examencommissie stelt de uitslag van de examens vast, nadat zij heeft ondezocht of
de student aan alle voor het betreffende examen geldende verplichtingen heeft voldaan.

5. De Examencommissie reikt een getuigschrift uit aan de student die een examen heeft
behaald en ook verder voldoet aan de wettelijke vereisten. Per opleiding wordt één
getuigschrift uitgereikt. Geen propedeuse getuigschrift wordt uitgereikt aan degene die van

de Examencommissie vrijstelling heeft verkregen om deze fase van de opleiding te volgen.

artikel 4.2 Toekenning graden

Het college van bestuur verleent de graad Bachelor of Social Work, indien het afsluitend
examen in de hoofdfase (postpropedeutische fase) met goed gevolg is behaald. Het college van
bestuur verleent de graad Associate Degree aan degene die met goed gevolg het e><amen heeft
afgelegd van een Associate-degreeprogramma.

Artikel 4.3 Getuigschríften

L Het college van bestuur stelt het model van de getuigschriften en de hiema genoemde
bijlagen vast na overleg met de examencommissie en met inachtneming van artikel 7.11

Wl-W. ln ieder geval wordt vermeld:

. de naam van de opleiding en de instelling die de opleiding vezorgt, zoals die worden
vermeld in het Centraal register opleidingen hoger onderwijs;

. welke onderwijseenheden het examen omvatte;

¡ in voorkomende gevallen welke minor is behaald;

. in voorkomende gevallen welke bevoegdheid met betrekking tot de uitoefening van

een beroep aan het getuigschrift is verbonden;

. welke graad door het college van bestuur is verleend;

. op welk tijdstip de opleiding voor het laatst is geaccrediteerd dan wel de toets nieuwe
opleiding met goed gevolg heeft ondergaan;

o indien het een gezamenlijke opleiding of afstudeenichting betreft, de naam van de
instelling of instellingen die de bedoelde opleiding of afstudeerrichting mede heeft of
hebben verzorgd.

2. De onderwijseenheden van het examen en de behaalde minorworden benoemd in een
bijlage, waarbij tevens per onderwijseenheid de omvang in studiepunten en de behaalde
beoordeling worden vermeld. De beoordeling als bedoeld in de vorige volzin wordt
uitgedrukt in onafgeronde cijfers als bedoeld in artikel 5.9 van dit reglement.

3. De Examencommissie voegt aan een getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde
afsluitend examen, een supplement toe. Het supplement heeft tot doel inzicht te
verschaffen in de aard en inhoud van de afgeronde opleiding, mede met het oog op
internationale herkenbaarheid van opleidingen. Het in het Engels gesteld supplement bevat
in elk geval:

. de naam van de opleiding en de instelling die de opleiding vezorgt,

. of het een opleiding in hetwetenschappelûk ondenrvijs dan wd een opleiding in het
hoger beroepsonderwijs betreft ,
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o een beschrijving van de ¡nhoud van de ople¡ding, en

. de studielast van de ople¡ding.

artikel 4.4 Afgifte getu¡gschr¡ften

1. De student die een getuigschrift wenst te ontvangen, dient zich hiervoor aan te melden via
Studentennet+.

2. Voor zover uit de administratie van de instelling niet blijkt dat de student heeft voldaan aan
onderstaande vereisten, overlegt de student bij zijn vezoek de volgende stukken:

. een bewijs van inschrijving als bedoeld in artikel 7.33 WHW, voor het studiejaarwaarin
het getuigschrift wordt uitgereikt;

. bewijzen van de met goed gevolg afgelegde onderwijseenheden van het ondenruijs-
programma dan wel bewijzen van vrijstellingen daarvoor en bewijzen van inschr¡jving
voorde studiejaren waarin deze ondemijseenheden zijn behaald;

¡ de overige bewijsstukken die bij of krachtens de wet zijn vereist.

3. Voor de slaagdatum op het getuigschrift wordt in de regel de datum aangehouden waarop
de examencommissie heeft vastgesteld dat de student het examen met goed gevolg heeft
behaald.

artikel 4.5 Ondertekening getuigschriften

1. Het getuigschrift wordt ondertekend:

. door de voorzitter en de ambtelijk secretaris van de Examencommissie of door diens
plaatsvervanger(s);

. doorde student.

2. De bijlagen bij het getuigschrift genoemd in artikel 4.3 worden ondertekend door de
vooz¡tter van de Examencommissie of diens plaatsvervanger.

artikel 4.6 Data van de uitslag en uitreiking getuigschrifùen

1. Aan het begin van elk kalenderjaar stelt het CvB de data vast waarop de getuigschriften als
bedoeld in artikel 4.3 in een openbare bijeenkomst worden uitgereikt. De data worden
gepubliceerd op Studentennet+.

2. Het vaststellen van de uitslag van het propedeutisch en aßluitend examen vindt in de regel
eenmaal per maand plaats.

3. Het getuigschrift en de bijlagen genoemd in artikel 4.3 zijn beschikbaar voor de student op
de dag van uitreiking getuigschrift.

artikel 4.7 Cum laude-regeling

1. studenten kunnen "met lof (cum laude)" en "met genoegen" slagen indien aan een aantal
vooruvaarden is voldaan; dit geldt ook voor studenten met vrijstellingen.

2. Een student is met lof (cum laude) voor het propedeutisch examen geslaagd
indien aan de volgende voon¡vaarden is voldaan.

¡ Het ongewogen gemiddelde van alle onderwijseenheden uit het eerste studiejaar is
een 8,0 of hoger dan het cijfer 8,0;

o Alle (deel)toetsen zijn met ten minste het crjfer 7,0 afgesloten;

o Alleen numerieke beoordelingen tellen meer voor de regeling;

¡ De student is binnen de periode van 2 jaarvoorde propedeuse geslaagd.

. Optionele keuzevakken tellen in de beoordeling en berekening niet mee.

. Aan de student is een vrijstelling van niet meer dan maximaal 30 studiepunten
toegekend.
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3. Een student is met genoegen voor het propedeutisch examen geslaagd indien aan de
volgende voorwaarden is voldaan:

. Het ongewogen gemiddelde van alle onderwijseenheden uit het eerste studiejaar is
een 7,0 of hoger dan het cijfer 7,0;

. Alle (deel)toetsen zijn met ten minste het cijfer 7,0 afgesloten;

o Alleen numerieke beoordelingen tellen meer voor de regeling;

o De student is binnen de periode van 2 jaar voor de propedeuse geslaagd'

. Optionele keuzevakken tellen in de beoordeling en berekening niet mee.

. Aan de student is een wijstelling van niet meer dan maximaal 30 studiepunten
toegekend.

4. Een student is met lof (cum laude) voor het Bachelor examen geslaagd indien aan de
volgende voorwaarden is voldaan:

. Het ongewogen gemiddelde van alle onderwijseenheden uit het tweede en derde
studiejaar is een 8,0 of hoger dan het cijfer 8,0;

. Geen van de onderuvijseenheden uit het tweede en derde studiejaar heeft een
eindcijfer lager dan 7,0;

. Alleen numerieke beoordelingen tellen meer voor de regeling;

. De studie is afgerond binnen de tijd die er nominaal voor staat (4 jaar).

. De afstudeeropdracht heeft minimaal de beoordeling van een 8,0 of hoger.

. Opt¡onele keuzevakken tellen in de beoordeling en berekening niet mee.

' Aan de student is een vrijstelling van niet meer dan maximaal 60 studiepunten
toegekend.

5. Een student is met genoegen voor het Bachelor examen geslaagd indien aan de volgende
voorwaarden is voldaan:

. Het ongewogen gemiddelde van alle onderwijseenheden uit het tweede en derde
studiejaar is een 7,0 of hoger dan het cijfer 7,0;

. Geen van de onderwijseenheden uit het tweede en derde studiejaar heeft een
eindcijfer lager dan 7,0;

o Alleen numerieke beoordelingen tellen meer voor de regeling;

o De studie is afgerond binnen de tijd die er nominaal voor staat (4 iaat)'

. De afstudeeropdracht heefr minimaal de beoordeling van een 7,0 of hoger.

. Optionele keuzevakken tellen in de beoordeling en berekening niet mee'

¡ Aan de student is een vrijstelling van niet meer dan maximaal 60 studiepunten
toegekend.

6. Ondenrijseenheden waarvoor een student een vrijstelling heeft gekregen, blijven buiten
beschouwing voor het beoordelen van de vraag ofde student het examen met het
predicaat met lof of met genoegen heeft behaald.

7. De genoemde cijfers in bovenstaande leden zijn de cijfers zoals vermeld op de cijferlijst
geproduceerd door het studievoortgangsysteem van de Hogeschool NTI-

8. Op de cijferlijst en/of het getuigschrift wordt aangegeven indien de student met lof of met
genoegen is geslaagd.

g. Studievertraging tengevolge van overmacht bij de student wordt n¡et meegerekend. De

student kan een beroep doen op overmacht als h¡ of zij een bewijs kan overdragen van

overlijden van directe familieleden en/of een verklaring van de huisarts kan overleggen
i.v.m. gezondheidsproblemen van de student.

1 0. Het toekennen van het predicaat 'cum laude' en/of 'genoegen' vindt plaats door de
Examencommissie, die zich daarbij kan laten adviseren door één of meer examinatoren
van de opleiding, waaronder efeme deskundigen. De Examencommissie kan bij de
vaststelling van cum laude en/of genoegen in voorkomende gevallen afwijken van

bovenstaande regeling.

14
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artikel4.S Verklaringen

Ten bewijze dat een tentamen of tentamens met goed gevolg is/zijn afgelegd, wordt
desgevraagd door de opleiding een daarop betrekking hebbend bewijsstuk uitgereikt. Degene
die een tentamen met goed gevolg heeft afgelegd en aan wie geen getuigschrift als bedoeld in
artikel 4.4 kan worden uitgereikt, ontvangt desgevraagd tegen betaling van de geldende
administratiekosten een door de Examencommissie af te geven verklaring (certificaat) waarop
de tentamens zijn vermeld die door betrokkene met goed gevolg zijn afgelegd.

15
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Hoofdstuk 5 Tentamens, toetsen en beoordelen

16

art¡kel 5.1 Vorm van de tentamens en toetsen

1. De onderwijseenheden van het onderwijsprogramma worden getoetst op de wijze zoals
aangegeveñ in de bi¡lage met de samenstelling van de propedeutische en hoofdfase
(postpropedeutische fase). Op Studentennet+ staat aangegeven of een tentamen een

schriftelijk of digitaal tentamen betreft.

2. Een toetsing die door een groep van studenten gezamenlijk dient te worden uitgevoerd,

wordt zodanig ingericht dat deze voor elke betrokken student tot een individuele

beoordeling leidt. Daarbij wordt in ieder geval gewaarborgd dat geen beoordeling wordt
toegekendãan de student die zich onvoldoende heeft ingezet bij de uitvoering van deze
toefs. ln de formulering van de opdrachtwordt aangegeven hoe hieraan concreet invulling

is gegeven.

3. Van een toets die bij herhaling in hetzelfde studiejaarwordt aangeboden, moeten alle
gelegenheden in dat studiejaar de vorm hebben zoals aangegeven in het eerste lid.

4. lndien de student een toets of tentamen aflegt, waarvoor hij al eerder een beoordeling heeft
gekregen, geldt de beste beoordeling als beoordeling voor de toets of het tentamen.

5. Van de bepaling in het vorige lid kan worden afgeweken in geval van overmacht of indien
het om organisatorische en/of onderwijskundige redenen niet mogelijk is een herkansing

aan te bieden met dezelfde vorm als dê eerste gelegenheid in het betreffende studiejaar. ln

dat geval mag de herkansing een andere vorm hebben dan aangegeven in het eerste lid,

maar moet wel zijn voldaan aan de eisen van gelijkwaardigheid zoals bedoeld in artikel 5.4.

6. Een student met een functiebeperking kan voor ieder afzonderlijke toets aan de
Examencommissie vezoekena gelegenheid te krijgen de toetsen op een zo veel mogelijk
aan zijn individuele beperking aangepaste wijze af te leggen. De Examencommissie wint
indien nodig advies alvorens te beslissen.

Z. De toetsvormen zijn afgeste¡d op de doelen van de opleiding en de desbetreffende
module, in lijn metde richtlijnen voortoetsconstructie vanuit de examencommissie. De

modules zijn gekoppeld aan een te behalen gewenst niveau, uitgewerkt in

contextspecifieke leerdoelen. Deze leerdoelen zijn de toetsindicatoren die de

competentieontwikkeling meetbaar maken. De toetsing van modules is met name gericht

op het toetsen van (de toepassing van) kennis en inzicht in een specifiek vakgebied. De

toetsing van vaardigheden en reflectie op competentieontwikkeling staat met name centraal

tijdens beroepsopdrachten, praktijktrainingen en de stage- en aßtudeerfase. Door middel

van de (integratieve) beroepsopdrachten passen studenten het geleerde van

samenhangende modules integratief toe. De stage- en aßtudeerfase vormt het

belangrijkste integratiemoment binnen de opleiding.

artikel 5.2 Volgorde van tentamens en toetsen

1. De tentamens en toetsen van de onderwijseenheden van het propedeutisch examen en
van het afsluitend examen kunnen binnen de desbetreffende fase in een willekeurige
volgorde worden afgelegd. ln de studiehandleiding wordt een (dringend) studieadvies
gegeven.

2. Een minor kan worden gevolgd als er ''100 ec's is behaald, het propedeutisch examen is
behaald én het derde jaars studiepakket is ontvangen.

artikel 5.3 Tijdvakken en frequentie van tentamens en toetsen

1. Bij het bepalen van de datum van de toetsgelegenheid, wordt rekening gehouden met de

vereiste studeerbaarheid van het totale programma voor een student.

2. Studenten krijgen minimaal tweemaal per jaar de gelegenheid toetsen af te leggen.

3. Voor extern afgenomen tentamens zie de tentameninformatie van de desbetreffende
opleidingen.

4. De toetsgelegenheden worden jaarlijks door de Examencomm¡ss¡e vastgesteld en bij

aanvang van het kalenderjaar bekend gemaakt via Studentennet+.

4 Bewiþvoering: schriftelijke medische verklaring, schriftelijke verklaring door een erkend deskund¡ge, etc.
De bedoelde verklaring is van recente datum, dit ter beoordeling door de examencommissie.
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5.
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Een student die verhinderd is van een loetsgelegenheid gebruik te maken, is aangewezenop de.volgende toetsgeregenheid. rn bijzondäre-gevailen-kan oe examéncomm¡ssie
besluiten in een voor de stu.dent gunstige zin af tË wijken van d"; .õi. il Examen-commissie wint zo nodig advies vãn deékundigen in ârvorens te ¡est¡isen. 

-

artikel 5.4 Gestelde eisen tentamens en toetsen
1' De E¡<amencommissie maakt voor elk tentamen en elke toets afzonderlijk tijd¡g bekendwelke eisen worden gesteld bij het afleggen van dat tentamen of Oie toeis, zodat de student

7ic!t z9 goed mogeh¡k kan voorbereideñ.be gxamencommissie vermeldt daarbij ook welkehulpmiddelen zijn toegestaan zullen worden gehanteerd.

2' Van een tentamen of toets die bij herhaling wordt.aangeboden, moet elke gelegenheid watbetreft inhoud, niveau en zwaarte gerijkwaärdig ,¡n ain ããìo#fd;il; geregenheid.
3' wanneer een student een onderwijseenheid niet heeft behaald in het studiejaarwaarin hijhet onderwijs in die onderwijsee.nhêid heeft gevo.þd_"n lñ ¡t"ì uoigäñàã'ltroi"¡a", 

"t"nogeen tentamen of toets in die onderwijseenheid wiräfleggen, geroãn ten aanzien van degestelde eisen de eisen_van het opleìdingsprogramma waarvoor de student zich heeftingesch.reve-n, tenzij de Examencommissìe'neãt besroten oatãieã¡senìiet rangergehandhaafd kunnen blijven (door bijvoorbeeld riteratuurwijzii¡nõ"n *"i"*¡¡zigingen e.d.).

artikel 5.5 lnschrijving- en uitvoeringsprocedure tentamens en toetsen
1' Voor het aanmelden voor toetsen dient de student de beschreven procedure per toetsvormte volgen.

2. De toetsen binnen Hogeschoor NTr kunnen schrifterijk, digitaar, mondering of in een(nagebootste) praktijkom gevi n g worden afgenomen.

3' De examenleider vult een logboek in met informatie or,¡er het verloop van de toets.
4' De ambtelijk secretaris van de Examencommissie maakt na afloop van iedere toets eenprotocol waarin de ielevante zaken betreffende het verloop uã" aätòËt" worden vermeld.
5' Voor het opstellen van dit protocol wordt gebruik gemaakt van een standaard protocol voorvastlegging van het verloop van de toets.

6. De voozitter - of waarnemend voozitter - van de Examencommissie tekent hettoetsprotocol voor akkoord.

7. De protocoilen brijven onder het beheer van de ambtelijk secretaris van de
Examencommissie. Van ieder protocol wordt een afschrift g"ã;àãnã"n de Business unitManagervan Hogeschool NTl.

8' De studenten ontvangen uiterlijk twee dagen na de boeking van een digitaal tentamen eenoproep voor de toets, waarin staat aangegeven: de titel en-het mooutãñummer van de tetentamineren module;

¡ de maximale duur van het digitaal tentamen;

. de datum van het digitaal tentamen;

o de plaats van het digitaal tentamen;

. een instructie voor het digitaal tentamen;

¡ de toegestane hulpmiddelen bij het tentamen.

9 De studenten ontvangen uiterlijk twee weken voor de datum van het schriftelijk tentameneen oproep voor het schriftelijk tentamen, waarin staat aangegeven:
o de titel en het modulenummer van de te examineren module;
. de maximale duur van het schriftelijk tentamen

o de datum van de toets het schriftelijk tentamen;

' het tijdstip van het begin en het eind van het schriftelijk tentamen, waarbq de tijden ophet tentamenwerk tijdens het tentamenmoment leidend is;

. de plaats van het schriftelijk tentamen;

. de toegestane hulpmiddelen;
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. een indicatie van de aard en de wijze van tentam¡neren wordt gegeven bíj de
oefenopgaven die op StudentenNet+ gepubliceerd staan.

10. De studenten ontvangen uiterlijk twee weken voor de datum van de praktijktraining een
bevestiging van aanmeld¡ng voor de praktijktraining, waarin staat aangegeven:

¡ de naam van de praktijktraining;

. datum en tijdstip van de praktijktraining;

. de plaaß van de praktijktraining;

. instructie voor indienen vooropdracht.

11. De praktijkvoorbereiding op de beroepsuitoefening wordt afgesloten met het stageverslag
en een afrondend gesprek.

12. De opleiding wordt afgesloten met een scriptie,

5.5.1 Schriftelijketentamens

1. Voor schriftelijke tentamens worden de tentamendata uiterlijk twee maanden voor het
afnemen van tentamens door Hogeschool NTl vastgesteld en bekendgemaakt.

2. De aanmelding vooreen tentamen kan alleen geschieden via StudentenNet+, waartoe alle
studenten toegang hebben, en uiterlijk 4 weken voor het tentamen. StudentenNet+ is
bereikbaar via de website van Hogeschool NTI (www.nti.nl). Men kan zich aanmelden
totdat de beschikbare tentamenplaatsen vol zijn. Mocht aanmelding via StudentenNet+ niet
mogelijk zijn, dan kan de student zich aanmelden via de persoonlijke mentor van het NTl.

3. Na aanmelding via StudentenNet+ ontvangen de studenten die zich voor een tentamen
hebben aangemeld, binnen 2 weken een bevestiging van inschrijving via de e-mail (dient
tevens als uitnodiging). Wanneer het veaenden van de bevestiging per e+nail niet lukt, zal
dit de volgende dag per post gebeuren.

4. Bij inschrijving voor het tentamen verklaart de student zich akkoord met de vooruaarden
voor inschrijving zijnde het NTI HBO-examenreglement. Het Examenreglement is als
bijlage bij de Onderwijs- en Examenregeling van Hogeschool NTI in de eerste leszending
aan de studenten vezonden.

5. Het is mogelijk om een tentamenaanmelding te verschuiven naareen andere datum.
Hiervoor geldt dat alleen het tentamen verschoven kan worden als dit minimaal nog 35
dagen in de toekomst ligt. De kosten die hieraan verbonden zijn betreffen € 10,00,-
administratiekosten naast de reguliere tentamengelden die de student het NTI
verschuldigd is.

6. Gedurende het tentamineren is er per 20 studenten ten minste één door de
toetscoördinatie aan gestelde surveillant aanwezig.

7. Studenten dienen de aanwijzingen van de surveillanten/examenleiders strikt op te volgen.

8. Bij het schriftelijk tentamen mogen geen andere hulpmiddelen worden gebruikt dan die,
welke door Hogeschool NTI voor het betreffende tentamen bekend zijn gemaakt.

9. De studenten dienen bij het inleveren van het tentamenwek en hun tentamenuitweking te
tekenen voor inname van het tentamenwerk en hun tentamenuitwerking door de surveillant.
Hogeschool NTI beschouwt het inleveren van de tentamenuitwerking als bewijs van
deelname aan het schriftelijke tentamen.

'10. Mobiele telefoons dienen gedurende het gehele tentamenmoment uitgeschakeld te blijven
en onzichtbaarte zijn opgeborgen

11. De kosten voor een schriftelijk tentamen bedragen €45,00.

5.5.2 Digitaletentamens

1. De student ziet tijdens het boeken van een digitaal tentamen de benodigde informatie. ln
het begin van het boekingsproces worden de te boeken digitale tentamens, de mogelijke
tentamendata en locaties met de bijbehorende openingstijden getoond. Aansluitend
worden de mogel¡jke trjdstippen en het aantal beschikbare stoelen voor een digitaal
tentamen getoond.
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2- lndien op basis van de sluitingstijden of capac¡teit van het betreffende testcenter op de
gekozen datum geen mogelijkheid bestaat om een boeking te maken worden alternatieve
dagen aangeboden: dri.e dagen voor de gekozen datum eñ drie dagen erna. Een
aanmelding voor een digitaal tentamen kan maximaal negentig dagin vooruit geboekt
worden.

3. De aanmelding voor een digitaal tentamen kan alleen geschieden via StudentenNet+,
waartoe alle studenten toegang hebben. StudentenNei+ is bereikbaar via de website van
Hogeschool NTI (www.nti.nl). Men kan zich aanmelden totdat de beschikbare
tentamenplaatsen vol zijn. Mocht aanmelding via StudentenNet+ niet mogelijk zijn (w.o. bij
herkansing ligita4 tentamen), dan kan de student zich aanmelden via OJpersoónt¡t<e
mentor van het NTl.

4. Na aanmelding via StudentenNet+ krrjgt de student als laatste scherm een bevestiging van
aanmelding te zien. De student ontvangt na de bevestiging direct een e+nail met de
definitiev.e bevestiging van de boeking. Deze oevat het-ooékingsnummer, de opgegeven
persoonlijke gegevens, tentamengegevens, betalings- en annùleringsvoonvaardenl
instructie voor het digitale tentamen en een routebeéchrijving naar dä gekozen locatie.
lndien de student de bevestiging niet binnen twee dagen neétt ontvanjen, kan de
persoonlijke mentor de student hier verder mee helpeì.

5. Wanneer de student een aanmelding wil verschuiven, kan de student het tentamen tot g
dagen voor de tentamendatum annuleren zoals genoemd bij punt 3.4 en een nieuwe
boeking maken.

6. Gedurende het digitaal tentamineren zal bij het testcenter de surveillance plaatsvinden.

7. Studenten dienen de aanwijzingen van de testcenters strikt op te volgen.

8. Bij he-t digitale tentamen mogen geen andere hulpmiddelen worden gebruikt dan die, welke
door Hogeschool NTI voor de betreffende toets cq digitaal tentameribekend zijn gemaakt.

9. Persoonlijke bezittingen dienen van te voren bij het testcenter afgegeven te worden. Het
testcenter zal deze persoonlijke bezittingen in éen kluisje beware-n iotdat de student het
digitale tentamen heeft afgerond.

10. De kosten voor een digitaal tentamen bedragen €70,00.

5.5.3 Praktijktrainingen

1. D.e aanmelding voor een praktijktraining kan alleen geschieden via StudentenNet+, waartoe
alle studenten toegang hebben, en uiterlijk 3 weken-voor de training. StudentenNet+ is
bereikbaar via de website van Hogeschoôl NTI (www.nt¡.nl). Men kãn zich aanmelden
totdat de beschikbare trainingsplaatsen vol zijn. lrrtocfrt aanmelding via StudentenNet+ niet
mogelijk zijn, dan kan de student zich aanmelden via de persoonlr¡lke mentor van het NTI

2. Na aanmelding via studentenNet+ ontvangen de studenten die zich voor een
praktijktraining hebben aangemeld, binnen 2 weken een bevestiging van inschrijving via de
e-mail (dient tevens als uitnodiging). Wanneer het vezenden vañ dé bevestiging pe-r e+nail
niet lukt, zal dit de volgende dag per post gebeuren.

3. Bij inschrijving voor de praktijktraining verklaart de student zich akkoord met de
voorwaarden voor inschrijving zijnde het NTI HBo-examenreglement. Het
Examenreglement is als bijlage bij de Onderwijs- en Exameniegeling van Hogeschool NTI
in de eerste leszending aan de studenten vezonden

4' Het is mogelijk om een praktijktrainingaanmelding te verschuiven naar een andere datum.
Hiervoor geldt dat alleen het tentamen verschoven kan worden als dit minimaal nog 35
dagen in de toekomst ligt. De kosten die hieraan verbonden zijn betreffen € j0,oo,--
administratiekosten naast de reguliere tentamengelden die de student het NTI verschuldigd
is.

5. De kosten voor een praktijktraining bedragen € 140,00.

5.5.4 Mondelingetoetsen

1. Mondelinge toetsen worden afgenomen door 1 examinator, vergezeld door 1 toehoorder
(intern). De toehoorder is direct betrokken bij de mondelinge toãtsing of indirect betrokken
bij de mondelinge toetsing door het beluisteren van gemaãkte geluiãsopname van het
gesprek.
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2. Mondelinge toetsen zijn alleen toegankelijk voor de desbetreffende student en de door de
examencommissie aangewezen examinator en toehoorder. Mondeling wordt niet meer dan
één student tegelijk getoetst, tenzij de examencommissie anders heeft bepaald.

3. Een student heeft de mogelijkheid bij de vooaitter van de Examencommissie een
mondelinge toets aan te vragen ter vervanging van een schriftelijk of digitaal tentamen.
Voorwaarde voor het aanvragen van een mondelinge toets door de student is dat de
student in zijn studietraject ten minste 5 onvoldoendes (crjfer 5,4 of lager of oordeel
'onvoldoende') voor een bepaald vak of leereenheid heefr behaald.

4. De aanwaag wordt ingediend via de mentor.

5. De voozitter van de Examencommissie behoudt zich het recht om een vezoek tot een
mondelinge toets - bij 5 onvoldoendes voor een bepaald vak of leereenheid- af te wijzen
dan wel in te willigen.

6. Van de mondelinge toetsen wordt een schriftelijk protocol bijgehouden. Dit schriftel¡ ke
protocol maakt reconstructie van het tentamen mogelijk en vermeldt in ieder geval de
onderwerpen die zijn besproken en de beoordeling daarvan, dat wil zeggen een cijfer en/of
waardeoordeel per onderwerp. De examinator en toehoorder tekenen dit protocol na afloop
van het tentamen voor akkoord.

7. lndien een cijfer of waardeoordeel aan een afgelegde mondelinge toets wordt verbonden,
dient dit cijfer c.q. waardeoordeel in consensus tussen de examinator en toehoorder te
worden vastgesteld. De cijfen worden na weging per onderdeel gemiddeld.

L De toehoorder dient zich tijdens de toets volledig afzijdig te houden.

9. De kosten voor een mondeling tentamen bedragen €65,00.

artikel 5.6 Praktische gang van zaken bij tentamens en toetsen

1. Alleen studenten van Hogeschool NTI die zich hebben aangemeld voor een toets zullen
worden toegelaten. Zj dienen in het bezit te zijn van een rechtsgeldige overeenkomst met
Hogeschool NTl.

2. De studenten kunnen deelnemen aan toetsen onder de voorwaarde dat zij aan hun
financiële verplichtingen aan Hogeschool NTI hebben voldaan. Het examengeld wordt door
middel van automatische incasso geïnd en dient binnen veertien dagen na het maken van
de boeking en uiterlijk één dag voor de examendatum op de rekening van Hogeschool NTI
te zijn bijgeschreven.

3. Het College van Bestuur stelt
publiceert deze in de studiegi

jaarlijks de kosten voor het afleggen van de toetsen vast en
ds.

4. De student dient zich te kunnen legitimeren door middel van een geldig identiteitsbewijs.

5. De aanwijzingen van de examinator of surveillant moeten worden opgevolgd.

6. Het gebruik van andere hulpmiddelen dan schrijfgerei en het ter pleke uitgereikte materiaal
is uitsluitend toegestaan als dit uitdrukkelijk is aangegeven.

7. lnformatie- en communicatiemiddelen (zoals mobiele telefoons, draagbare computers,
pda's enz.) dienen vóór de aanvang te worden uitgezet en te worden weggeborgen. Het
gebruik van dergelijke hulpmiddelen is niet toegestaan, tenzij toestemming voor gebruik is
gegeven op de wijze zoals beschreven in het vorige lid.

8. Het is niet toegestaan zonder toestemming van de examinator of surveillant te
communiceren met andere personen in of buiten het lokaal waar het tentamen of de toets
wordt afgenomen.

9. De examinator en de surveillant zijn bevoegd passende maatregelen te nemen indien de
orde en rust wordt verstoord.

10. Bij inlevering van het werk dient op de presentielijst te worden aangetekend dat het werk is
ingeleverd.

11. Aan studenten met een functiebeperking kan de Examencommissie een verlenging van de
standaardduur van de toetsing en/of het gebru¡k van hulpmiddelen toestaan, naast de
bevoegdheid bepaald in artikel 5.1 voor studenten met een functiebeperking de toetsvorm
nog verder aan te passen aan de mogelijkheden van de betrokken student.
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12. Hel is uitsluitend mogelijk een toets af te leggen op een daarvoor door Hogeschool NTI
aangewezen examenlocat¡e. Er zijn voor de digitale tentamens verscheidende testcenters
verspreid door geheel Nederland geselecteerd.Voorschriftelijke tentamens kan, naast de
examenlocatie aan deSchipholweg 101 te Leiden, Hogeschool NTI alternatieve locaties
aanwijzen.

13. Het is mogelijk tentamens in landen buiten Europa af te leggen. Voor het afleggen van
examens in het Caribische gebied zijn studenten aangewezen op de digitale testcentra in
dat gebied. Daamaast is het mogelijk tentamens af te leggen op Nederlandse
Ambassades/Consulaten in landen buiten Europa. Een aanvraag voor het afleggen van
een tentamen in landen buiten Europa dient uiterlijk 2 maanden voor aanvang van het
tentamen schriftelijk bij de toetscoördinatie van Hogeschool NTI te zijn ingediend. Voor
ieder buiten Europa af te leggen examen djent de student naast het reguliere toets- cq
tentamengelden een toeslag van € 157,00" te betalen. Let wel op, alle digitale toetsen
worden in dit geval schriftelijk afgenomen.

14. Studenten die ten tijde van het tentamen op een marineschip werken, kunnen aan boord
van het schip een tentamen afleggen. Hiervoor dient 2 maanden voor aanvang van het
tentamen een schriftelijk verzoek bij de toetscoördinatie van Hogeschool NTI te zijn
ingediend. Ook hier geldt dat het digitale tentamen vervangen zal worden voor een
schriftelijk tentamen.

artikel 5.6.1 Legitimatie

1. De student dient zich btj de toetsing te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs voorzien
van een foto (paspoort, rijbewijs enz.).

2. lndien de student zich voor een toets niet kan legitimeren, kan de student worden
uitgesloten van deelname aan de toets.

3. Heeft de kandidaat geen (geldig) legitimatiebewrjs bij zich, dan kan de kandidaat deze laten
faxen/mailen terwijl de kandidaat zelf nog in de examenlocatie aanwezig is. De
examenleider zorgt voor de opvang van de uitgesloten kandidaat en ziet toe op
bovenstaand proces. Let op: deze procedure kan worden gevolgd in het geval van een
schriftelijk tentamen.

4. De student dient voor de toets start een presentielijst te tekenen en tevens bij inlevering
van het complete (schriftelijk) tentamenwerk bij de inleverbalie te tekenen voor de
overdracht van zijn tentamenwek aan de surveillant.

5. De gegevens moeten bij aanmelding conform het geldig identificatiebewijs ingevoerd zijn.
Wanneer dit añruijkt kan de student uitgesloten worden van deelname.

artikel 5.6.2 Onvoorziene en bijzondere omstandigheden bij schriftelijke tentamens

1 . ln geval van onvoorziene omstandigheden direct voor en/of tijdens het schriftelijk
tentamenmoment, beslist de examenleider c.q. de examinator over te nemen maatregelen.
Dit geschiedt zo mogelijk in of na overleg met de vootzitter van de Examencommissie.

2. ln geval van onvoorziene omstandigheden na het schriftelijk tentamenmoment beslist de
voozitter van de Examencommissie.

3. Afhankelijk van een lichamelijke dan wel zintuiglijke handicap kan een aanpassing van de
tentamentijd dan wel het gebruik van (bijzondere) hulpmiddelen worden toegestaan. ledere
aanvraag wordt afzonderlijk beoordeeld. Aanvragen voor tentamentijdverlenging dan wel
het gebruik van bijzondere hulpmiddelen dienen uiterlijk 2 maanden voor aanvang van het
schriftelijk tentamen, voozien van bewijsstukken, te zijn ingediend bij de toetscoördinatie

4. Examens van Hogeschool NTl. De aanvraag voor speciale voozieningen dient bij ieder
examen te worden herhaald. Hiertoe dient een schriftelijk vezoek te worden ingediend brj
de toetscoördinatie Examens.

5. Een student die tijdens het tentamen te laat verschijnt, wordt toegelaten tot een half uur na
aanvang van het tentamen. Voor deze student eindigt de tentamenzitting op hetzelfde
tijdstip als voor de studenten die op tijd zijn begonnen. Kandidaten mogen niet eerder dan
een half uur na aanvang van het tentamen de examenlocatie verlaten.

s Dit bedrag wordt vastgestetd door het Ministerie van Buítenlandse Zaken en kan wijzigen
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artikel 5.6.3 Onvoorziene en bijzondere omstandigheden bij digitale tentamens

1. Studenten dienen opmerkingen over een digitaal tentamen te melden bij het testcenter.
Deze opmerking zal opgenomen worden in het eindverslag.

2. Afhankelijk van een lichamelijke dan wel zintuiglijke handicap kan een aanpassing van de
tentamentijd dan wel het gebruik van (bijzondere) hulpmiddelen worden toegestaan. ledere
aanvraag wordt afzonderlijk beoordeeld. Aanvragen voor tentamentijdverlenging dan wel
het gebruik van bijzondere hulpmiddelen dienen uiterlijk 2 maanden voor aanvang van het
digitale tentamen, voozien van bewijsstukken, te zijn ingediend bij toetscoördinatie
Hogeschool NTl.

3. De aanvraag voor speciale voozieningen dient bij ieder digitaal tentamen te worden
herhaald. H¡ertoe dient een schriftelijk vezoek te worden ingediend bij toetscoördinatie
Hogeschool NTl.

4. Een student dient uiterlijk 15 minuten vóór aanvang van het digitale tentamen aanwezig te
zijn en zich te melden br¡ de balie van het Test Center. ls de student te laat, dan is het niet
mogelijk om aan het digitale tentamen deelnemen.

artikel 5.6.4 Annuleren tentamens of toetsen

1. Een student kan op de dag van inschrijving tot 24.00 uur kosteloos annuleren. Na dit tijdstip
is de student de volledige examenkosten verschuldigd, tenzij er sprake is van bijzondere
omstandigheden.

2. Bij kosteloze annulering worden de examengelden gecrediteerd of gerestitueerd. De

examengelden kunnen niet voor een volgend tentamen worden gereserveerd.

3. Door Hogeschool NTI ontvangen examengelden komen voor restitutie in aanmerking in
geval van overlijden van de student voorafgaand aan de toets.

4. ln afrrvijking van lid 2 geldt voor de digitale tentamens dat het mogel¡k is om een
aanmelding voor een digitaal tentamen te annuleren. Bij annuleringen tot uiterlijk I dagen
voor de tentamendatum ontvangt de student een restitutie van het totaal betaalde bedrag
met inhouding van € 10,- administratiekosten (tentamengelden kunnen niet voor een
volgende boeking worden gereserveerd).

5. Bij annuleringen vanaf 7 dagen tot 1 dag voor het digitale tentamen berekent hogeschool
NTI het volledige tentamengeld. Dit geldt tevens als de student op de dag zelf (al dan niet
aangekondigd) niet op het tentamen verschijnt. NB: Bij annuleringen binnen deze termijn
komen door Hogeschool NTI ontvangen tentamengelden alleen voor restitutie in

aanmerking in geval van overlijden van de student of Ëmilieleden in de 1e graad of bij de
volgende calamiteiten: ploßelinge gezondheidsproblemen, resulterend in een
ziekenhuisopname/consult bij de dokter (bewijs overleggen) of extreme
vekeerschaos/stakingen (Een officieel afgegeven weeralarm door het KNMI met de code
rood) Een calamiteit binnen het openbaar vervoer, zoals bijvoorbeeld een stroomstoring
met landelijke uitstraling waarvoor een vertragingsbewijs wordt afgegeven en waarbij geen
langere reistijd vooraf door het desbetreffende openbaar vervoer is aangekondigd ( b¡v.
ivm werkzaamheden). Een gewone treinvertraging is geen reden tot calamiteit. De
calamiteit moet schriftelijk worden aangetoond binnen 1 week na de bewuste
examendatum , tegelijkertijd dient de nieuwe examen- of praktijkdag vastgelegd te worden

6. Een student die zich heeft teruggetrokken voor een toets en niet binnen een week na de
toets heeft aangegeven aanspraak op restitutie te maken op grond van het in lid 1, is de
volledige examengelden verschuldigd.
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art¡kel 5.7 Vaststelling van de beoordelingen

1. De beoordeling van een tentamen of toets geschiedt voor elke student afzonderlijk. De

termijn voor de vaststelling van de beoordeling is:

2. De examinator stelt de beoordeling vast. De beoordeling wordt op een zodanige datum
vastgesteld dat voldaan kan worden aan de termijn genoemd in het eerste lid.

artikel5.7.1 Vaststellingenbekendmakingschriftelijketentamenuitslag

1. Uiterlijk vier weken na het verstrijken van de schriftelijke tentamenperioden 1= ¡¿¿1"1" O"n
van de examenronde) komt de Examencommissie bijeen voor het vaststellen van de
tentamenresultaten.

2. De tentamenresultaten worden uiterlijk vier weken na het verstrijken van de sluitingsdatum
van êen schriftelijk tentamenperiode aan de kandidaten via StudentenNet+ meegedeeld.

3. lndien er redenen zijn om van deze datum af te wijken, kan de voozitter van de
Examencommissie bepalen dat de termijn met ten hoogste vijf werkdagen wordt verlengd.
De kandidaat kan zich niet beroepen op mondelinge en/of schriftelijke mededelingen over
de tentamenuitslag buiten de Examencommissie om.

4. Na overleg tussen de voozitter van de Examencommissie en de Business Unit Manager
van Hogeschool NTI mogen cijfers worden vastgesteld, indien er sprake is van minimaal 6
kandidaten en een slagingspercentage tussen de 55 en de 85 %.

artikel 5.7.2 Vaststelling en bekendmaking digitale en mondelinge tentamenu¡tslag

1. Uiterlijk vier weken na het verstrijken van de digitale of mondelinge tentamendatum zal het
cijfer vrijgegeven worden.

2. De resultaten worden uiterlijk vier weken na het verstrijken van de examendatum aan de
kandidaten via StudentenNet+ meegedeeld.

3. lndien er redenen zijn om van deze datum af te wijken, kan de voozitter van de
Examencommissie bepalen dat de termijn met ten hoogste vijf dagen wordt verlengd. De
kandidaat kan zich niet beroepen op mondelinge en/of schriftelijke mededelingen over de
tentamenuitslag buiten de Examencommissie om.

4. Artikel 5.7.3 Vaststelling en bekendmaking uitslag praktijktrainingen

5. Uiterlijk acht weken na het verstrijken van de praktijktrainingen zal het cijfer vrijgegeven
worden.

23

Onderdeel Beoordelino

Tentamen (schrifreliik of diqitaal) Tot 4 weken na laatste datum examenronde

Mondelinoe toeß Uiterliik 4 weken na aftame

Activerende leertaak (thuisopd racht) Uiterliik 4 weken na inleveren

Vooroodracht Praktii ktrai ni no lth uisood racht) Uiterliik tiidens de Praktiiktrainino

Eindoodracht Praktiiktraininq (thuisood racht) Uiterliik I weken na de Praktiiktraininq

Heziening eindopdracht Praktijktraining
(thuisopdracht)

Uiterlijk 4 weken na inleveren

Examenopdracht (th u isopdracht of schrifteliik) Uiterliik 4 weken na inleveren

Beroepsopdrachten (th uisopd racht of
schrifteliik)

Uiterlijk 4 weken na inleveren

Stageverslag (thuisopd racht) Uiterliik 4 weken na inleveren

Scriotie beoordelino lthuisoodracht) Tot 6 weken na inleveren

Eindgesprek scriptie (afsluitend e)€men,
mondeling)

Uiterlijk 4 weken na ahame
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6. De resultaten worden uiterlijk acht weken na de praktijktraining aan de kandidaten via
StudentenNet+ meegedeeld.

7. lndien er redenen zijn om van deze datum af te wijken, kan de voozitter van de
Examencommissie bepalen dat de termijn met ten hoogste vijf dagen wordt verlengd. De
kandidaat kan zich niet beroepen op mondelinge en/of schriftelijke mededelingen over de
tentamen u itslag buiten de Examencomm issie om.

artikel 5.8 Normering van de beoordelingen

L De beoordeling van een tentamen of toets wordt uitgedrukt in één van de volgende
kwalificaties:

2. een cijfer op de schaal van I tot en met 10, voozien van maximaal één decimaal, waarbij
het cijfer 1 resp. 1.0 staat voor "zeer slecht", het cijfer 2 voor "slecht", het cijfer 3 voor "ruim
onvoldoende/zeer onvoldoende", het cijfer 4 voor "onvoldoende", het cijfer 5 voor "net niet
voldoende/matig/zwak", het cijfer 6 voor "voldoende", het cijfer 7 voor "ruim voldoende", het
cijfer I voor "goed", het cijfer 9 voor "zeer goed" en het cijfer 10 voor
"u itm untend/uitstekend".

3. Afrondingen om te komen tot de beoordeling op een geheel cijfer dan wel een c¡jfer
voozien van één decimaal geschieden volgens de normale rekenregels. Dat betekent dat
decimalen vanaf 500. naar boven en dec¡malen lager dan 500. naar beneden worden
afgerond.

4. De student heeft voor een tentamen of toets een voldoende resultaat behaald, indien het
toegekende resultaat voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

¡ bij een cijferschaal van 1 tot en met 10: het toegekende cijfer is 5.5 of hoger;

r de kwalificatie V, RV, G, ZG, U is toegekend:

Onvoldoende = 5,4 of lager

Voldoende = 5,5 tot 6,4

Ruim voldoende = 6,5 tot 7,7

Goed = 7,5 tot 8,4

Zeer goed = 8,5 tot 9,4

Uitrnuntend = 9,5 tot 10

5. lndien de student een reeds eerder afgelegde toets nogmaals aflegt, is de hoogst behaal-
de beoordeling bepalend voor de vraag of de student aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

artikel 5.9 Het verlenen van vrijstellingen

1. ln het reglement vrijstellingen (een bijlage van dit OER) zijn de richtlijnen voor een
aanvraag voor vrijstellingen opgenomen. Hierin leest u welke documentatie moet worden
aangeleverd. lndien vooraf vastgestelde diploma's en/of certificaten wijstelling bieden voor
modules binnen de opleiding, staat dit aangegeven in de opleidingsspecifieke
studiehandleiding van de opleiding meegeleverd in het studiepakket en in de voorlichting
(studiegids en website www. nti. nl).

2. De student die elders een diploma heeft behaald op Bachelorniveau en die in aanmerking
wil komen voor vrijstellingen, dient hiertoe een schriftelijk gemotiveerd verzoek in bij de
examencommissie. Bij het verzoek moet het diploma worden overgelegd evenals verdere
bewijsstukken om aan te tonen dat reeds is voldaan aan de vereisten voor de betreffende
onderuijseenheid (onderwijseenheden, waarvoor vrijstelling wordt gevraagd.

3. De student die op andere gronden meent in aanmerking te komen voor vrijstelling van het
afleggen van een toets of een tentamen, dient daartoe een schriftelijk gemotiveerd vezoek
in bij de examencommissie. De student motiveert zijn vezoek met de uitslag van

vergelijkbare toetsen of tentamens die hij elders in het hoger onderwijs met goed gevolg
heeft afgelegd, dan wel met bewijzen van veruorven competenties opgedaan binnen het
hoger onderwijs.

4. De vrijstellingscommissie, een subcommissie van de examencommissie, beoordeelt aan de
hand van de overgelegde bewijsstukken of de student reeds voldoet aan de vereisten
gestetd voor de desbetreffende onderwijseenheid.
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5. De examencomm¡ss¡e kent een vezoek voor een vrijstelling toe, indien de student naar
haar oordeel voldoet aan de vereisten gesteld voor de desbetreffende onderwijseenheid,
waarbij geldt dat:

o De ingediende bewijzen voldoen aan de actualiteitseis (niet ouder dan 10 jaar dan wel
niet ouder dan 5 jaar voor juridische vakken)

o De ingediende bewijzen aantonen dat er sprake is van gelijkvvaardigheid met de
onderwijseenheid waarvoor vrijstelling wordt aangevraagd en

r ln ieder geval 80% van de eindtermen/leerdoelen van de onderwijseenheid wordt
afgedekt.

6. De vrijstellingscommissie informeert de student schriftelijk over haar beslissing binnen vier
weken gerekend vanaf de datum waarop het vezoek is ontvangen.

7. lndien een vrijstelling wordt toegekend, ontvangt de student een door de voozitter van de
vrijstellingscommissie ondertekend bewijs van vrijstelling. Een kopie van dit bewijs wordt
toegevoegd aan het dossiervan de student.

8. Bij de studievoortgangsadministratie geldt in principe de ondertekeningsdatum van het
vrijstellingsbewijs als de datum waarop de onderwijseenheid is behaald.

9. Een onderwijseenheid, waarvoor de student vrijstelling heeft gekregen, telt niet mee in
eventuele middelingen tot een eindcijfer.

artikel 5.10 Toekenning van studiepunten

1. Als een onderwijseenheid wordt afgesloten met een tentamen, is de onderwijseenheid
behaald en worden de bijbehorende studiepunten toegekend indien de student voor het
tentamen een voldoende resultaat heeft behaald.

2. Als een onderwijseenheid wordt afgesloten met twee of meer (deel)toetsen, is de
onderwijseenheid behaald en worden de bijbehorende studiepunten toegekend indien de
student als beoordeling voor de onderuvijseenheid een voldoende resultaat heeft ontvangen
en tevens de resultaten behaald voor de (deel)toetsen voldoen aan de daaraan gestelde
eisen.

3. Als de student voor een onderwijseenheid een vrijstelling heeft gekregen, is de onderuvijs-
eenheid behaald en worden de bijbehorende studiepunten toegekend.

4. Een minor is behaald en de bijbehorende 30 studiepunten worden toegekend indien de
student alle ondenrijseenheden heeft behaald waaruit de m inor is samengesteld.

5. Als datum waarop de studiepunten zijn behaald, wordt geregistreerd de datum waarop het
tentamen of de laatste toets c.q. de laatste deeltoets is afgelegd die heeft geleid tot het
behalen van de onderwijseenheid c.q. de minor.

6. Heeft een onderwijseenheid in het voltijd of deeltijd onderwijs betrekking op de praktische
voorbereiding op de beroepsuitoefening, dan worden aan die onderwijseenheid alleen
studiepunten worden toegekend als de activiteiten onder begeleiding van de opleiding
plaatsvinden.

7. De student kan geen studiepunten (EC) behalen door compensatie van een onvoldoende
beoordeling voor een tentamen met één of meer voldoende beoordelingen van andere
tentamens.

artikel 5.ll Vastlegging en bekendmaking van de beoordelingen

1. De beoordelingen die een student heeft behaald, worden opgenomen ¡n een geauto-
matiseerd systeem van studievoortgangregistratie. Op het gebruik van dit systeem is de
Regeling Bescherming Persoonsgegevens van de instelling van toepassing. De resultaten
zijn voor de student in te zien via Studentennet+.

2. De beoordeling(en) die de student heeft behaald, is beschikbaar uiterlijk vier weken na de
laatste dag van de examenronde. Dit termijn kan door de Examencommissie tot 1 week
verlengd worden. Studenten worden hiervan op de hoogte gesteld.

3. Als datum waarop de studiepunten (EC) zijn behaald in geval van een voldoende
beoordeling, wordt in principe de datum geregistreerd waarop de toets is afgelegd.
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artikel5.l2 Geldigheidsduurvanstud¡eresultaten

1. De resultaten van met goed gevolg afgelegde tentamens blijven geldiggedurende de
gehele inschrijvingsduur.

2. De geldigheidsduur van een beoordeling in het kader van een vrijstellingsvezoek is I 0 jaar
en voor j urid isch georiënteerde onderwijseen heden 5 jaar.

3. De Examencommissie kan de geldigheidsduur van een beoordeling verkorten, indien
wijzigingen in het curriculum dit rechtvaardigen.

4. De Examencomm¡ssie kan de geldigheidsduur van een beoordeling verlengen, nadat de

student hiertoe tijdig een beargumenteerd schriftelijk verzoek heeft ingediend bij de

Examencommissie.

artikel 5.13 lnzage van tentamens en toetsen

1. De student heeft te allen tijde gedurende maximaal 20 werkdagen na publicatie van het

tentamenresultaat eenmalig de mogelr,¡kheid om een inzage voor het desbetreffende
tentamenresultaat aan te vragen bij toetscoördinatie Hogeschool NTI

2. Aanmelding voor een inzage gaat via het StudentenNet+. Afnelden kan tot twee weken
voor inzagedatum,

3. lnzage door een kandidaat van de door hem gemaakte en door een examinator
beoordeelde uitwerkingen gebeurt volgens de door Hogeschool NTI daarvoor opgestelde
aanwijzingen die tijdens de inzage worden aangereikt.

4. De examencommissie kan bepalen, dat de inzage en de bespreking geschieden op een
vaste plaats en op een vast tijdstip.

artikel 5.14 Bewaring van afgelegde tentamens en toetsen

1. Van elke student wordt een lijst met de bij de toetsen behaalde cijfers en uitslag tenminste
zes jaar digitaal bewaard.

2. Gedurende zes jaar na afloop van het tentamen of de toeß bewaart Hogeschool NTI de
door de kandidaten gemaakte uitwerkingen en de tijdens mondelinge toets opgestelde
protocollen voor inzage.

3. De examencommissie geeft de documenten bedoeld in de vorige leden op zodanige wijze
in bewaring dat de authenticiteit van de documenten gedurende de bewaartermijn gewaar-
borgd is. ln het dossierwordt in ieder geval opgenomen:

r lnschrijfformulier

o Bewijs vooropleiding (+eventuele diplomawaardering

¡ ldentificatie/GBAGetuigenschrift(kopie)

r Diplomasupplement

. Cijferlijst (indien van toepassing incl. vrijstellingsdossierw.o. de uitspraak )

. Stageovereenkomst of Stagevrijstellingsdossier (verzoek + uitspraak)

. Stageplan (incl. akkoord NTI) (indien van toepassing)

. Stageverslag (indien van toepassing)

. Beoordelingsformulier Stage door NT (indien van toepassing)l

. Beoordelingsformulier Stage doorwerkplek (indien van toepassing)

. Scriptie

¡ Plan van aanpak scriptie (incl. akkoord NTI)

. Proces-verbaal afstuderen NTI

o Beoordelingsformulieropdrachtgeverscriptie
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artikel5.14.1 Geheimhoudingtoetsopgaven

1' De toetscoÖrdinatie van Hogeschool NTI waarborgt geheimhouding bij de vervaardiging enbewaring van de toetsopgaven.

2. De door de student gemaakiluitwerking, de toetsopgaven en het kradpapier brijven
eigendom van Hogeschoor NTr en wordén aan het àñro *n á" tã"lr-¡n!"nor"n.

3. De te maken toetsopgaven bewaard in een gesroten enverop of doos waarop staanaangegeven:

o de naam van het leervak;

. de datum van de toets cq het tentamen;

¡ het tijdstip van de toets cq het tentamen;

. de maximale duur van de toets cq het tentamen;

o het aantal ingesloten exemplaren.

4' De enveloppen of dozen met de schrifterijke tentamenopgaven worden onder
verantwoordelijkheid van de voorzitter van de Examencb-mmissie o¡ Je àanvang van oetoets door de daartoe gedelegeerde examenleider, ¡n a-¿n*àzìõrl-e¡<í ria.-n oe t<ana¡oaten,geopend. Hiervoor wordt getekend door de kandidaten.

artikel 5.15 lnhoud en inrichting stage & afstuderen
ln de hoofdfase moet de student 9e¡ stage ropen voor 30 EC, tenzij anders wordtaangegeven. De student richt zich tijdens de stage op tret oenaten iãn 

-uijiooeren, 
namelijk;

. het opdoen van praktijkervaring;

. het verbreden en verdiepen van kennis;

r het verkrijgen van inzicht in het eigen functioneren, zerfstandig of in een team,
o binnen een bedrijf of instelling;

o het oriënteren op verdere beroepskeuzemogelijke;

¡ het voorbereiden op het afstuderen.

Wanneer studenten aan hun stage mogen beginnen hebben ze minimaal hun propedeutischgetuigschrift en 100 EC behaald.

1' loo.rdat begonnen kan worden m_et de stage dient de stageplaats worden goedgekeurd. Destudent moet een aanvraagformulier indieñen voor de goão[eù;rng uäiìe stageplaats. Hetformulier kan via StudentenNet+ worden gedownload.

2' Binnen vijf dagen na erkenning van een stageplaats wijst Hogeschool NTI de student eenstageadviseur toe. De stageadviseur ¡s een-déskundigå uit trËioãtróuän vakgebied.
Daarna moet er een stageplan worden opgesteld.

3 Gedurende de stage kunnen de student en de stagebegeleider voor advies terecht bij destageadviseur. De stagebegeleider en de student iappõrteren tweemããnoetijks aan destageadviseur over de voortgang van de stage. tvtet'oenutp u"n o"i" ìãpportages bewaaktde stageadviseurde voortgang van de stageì

4. Zie voor overige bepalingen de ,,handleiding 
stage HBO,,.

Artikel5.l6 Stagebeoordeling

1. Ter afsluiting van de stage stelt de student het stageverslag op.

2' Voor het eindgesprek waarin de stage wordt beoordeeld neemt de student het initiatief omeen afspraak te maken met de stagebegereider. De begereioer oeoãiàãát oewerkzaamheden en de ontwikkeling van de beroepshoúding. net rormulier',beoordeling
stage HBo" dat hiervoor gebruikt dient te worden is te dowñload"n u"n btr¿"ntenNet+.

3. De student stuurt het stageverslag en het ,'beoordelingsformufier 
stage HBo,, (per post intweevoud) naar de toetscoördinatie stage en overhanäigt een ã"effiraar van uwstageverslag aan de stagebegeleider. Dã toetscoördinaìíe s6õ;ir;,t;et stageverstag enhet "beoordelingsformulier stage HBO" door naar een vakdoce-nt. Deze richt zich bij debeoordeling voornamelijk op:
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. de volledigheid bij de uitvoering van het stageplan;

. voldoende uitwerking van de opdrachten; hierbrj wordt ook beoordeeld of de
verschillende componenten van de competenties uit het beroepsprofiel voldoende
herkenbaar zijn;

¡ het behalen van het vereiste niveau;

r de mate waarin het verslag aan de taalkundige eisen voldoet;

r de theoretische inbedding;

. de methodische en systematische aanpak;

. de proceskanten;

r de mate van ontwikkeling van houding en vaardigheden.

4. Op basis van het stageverslag en het beoordelingsformulierstelt de Examencommissie de
waardering vast. De toetscoördinatie Stage registreert en archiveert het
beoordelingsform ulier en het stageverslag.

5. Binnen vijftien werkdagen na ontvangst van het stageverslag en het beoordelingsformulier
ontvangt de student van de toetscoördinatie Stage de waardering vastgesteld door de
Examencommissie.

6. Voor een succesvol afgesloten stage wordt het totale aantal studiepunten toegekend dat in

de studiegids uit de van toepassing zijnde jaargang is aangegeven.

Zievoor overige bepalingen de "handleiding stage HBO".

artikel5.l7 Studiefraudeenonregelmatigheden

1. De studenten of extraneus dient tijdens het afleggen van een toets uitsluitend gebruik te
maken van eigen capaciteiten en van materiaal, waarvan vanwege de Examencommissie
of examinator is bepaald, dat deze tijdens de toets mag worden gebruikt. Het is niet
toegestaan handelingen te venichten die hiermee niet te verenigen zijn, zoals:

. afküken bij medestudenten bij tentamens;

. verboden aantekeningen of verboden literatuur onder bereik hebben;

. inlichtingen aan medestudenten verschaffen of daartoe uitlokken;

¡ andere studenten onder valse naam toetsen laten doen;

¡ lenen of kopen van antwoorden op summatieve vragen/opdrachten die thuis moeten
worden beantwoord;

. meedelen in groepswerkstukken zonder iets bij te dragen;

. plagiëren van andermans teksten.

2. Het is niet toegestaan om in schrifrelijke werkstukken, scripties, stageverslagen of
andersoortige schriftelijke opdrachten plagiaat te plegen. Hiervan is onder meer sprake als:

o passaÇleS uit het werk van een ander nagenoeg woordelijk zijn overgenomen zonder
bronvermelding en/of;

o passages uit het werk van een ander zijn geparafraseerd zonder dat is aangegeven
dat het hier de opvatting of gedachtegang van een ander betreft en zonder
bronvermelding en/of;

. uitgewerkte ideeën of vondsten van een ander worden gepresenteerd als eigen ideeën
of vondsten.

3. Het is niet toegestaan om bij het verrichten van ondezoek fraude te plegen. Hiervan is

onder meer sprake als:

. gegevens gebruikt voor het ondezoek worden verdraaid, worden vezonnen of
onverantwoord selectief worden weergegeven ;

. standpunten, interpretaties en conclusies van anderen met opzet verdraaid worden
weergegeven.
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4. lndien de student tijdens een toets heeft gehandeld in strijd met lid 1 um 3, kan de
Examencommissie beslissen dat afgezieñ zal worden van een OeoorOàting. De student
wordt van verdere deelname aan de toets uitgesloten.

5. Hij/zij krijgt een aanteke_ning en krrjgt de mogerijk om deer te nemen aan het ee'rstvorgende
herkansingsmoment. Bij ernstige fraude kan hei cvB op voorster van Jà
examencommissie de inschrijving voor de opleiding van de betrokken student of efraneus
definitief beëindigen.

6' lndien studiefraude (dan wel andere onregelmatigheden) eerst na afloop van de toets wordt
vastgesteld, kan de voozitter van de Examencommissie het uitreiken vän het getuigschrift
en/of certificaat opschorten dan wel weigeren.

7 ' ln het kader van de bewustwording rondom plagiëren en het voorkomen van plagiaat dient
de student de regels voor citeren volgens oe ooãr Hogeschool Nir áããruoor opgestetde
aanwijzingen toe te passen. Een richtlijn voor citeren i-s te vinden op StudentenNet+ en/of
Fronter.

I' Met het oog op de controle op studiefraude kan de student verplicht worden gesteld een
schriftelijk werkstuk of een scriptie, stageverslag of andersoortigeschrifter¡kãopdracht
(ook) elektronisch in te leveren.

9. staat de fraude als bedoeld in het eerste lid onherroepelijk vast, dan wordt ln de
studievoortgangadministratie vastgelegd dat de student óf extraneus heeft deelgenomen
aan het tentamen of de toets maar wegens fraude geen beoordeling heeft ontvaîgen.

10. Als de fraude wordt bemerkt tijdens het afleggen van het tentamen of de toets, kan de
examinator of de surveillant de student of extianeus vezoeken het lokaal terstond te
verlaten en van verdere deelnames uitsluiten.

11' De examinator of de surveillant die de fraude heeft bemerkt, stelt de examencommissie via
de ambtelijk secretaris daarvan ten spoedigste schrifterijk op oe troogte.
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Hoofdstuk6 Studieloopbaanbegeleidingenstud¡eadv¡es

artikel 6.1 Studieloopbaanbegeleiding

1. Het hoofd Studiebegeleiding draagt op vezoek van de Examencommissie zorg voor de
studieloopbaanbegeleiding van elke student, mede ten behoeve van zijn oriëntat¡e op
mogelijke studiewegen in en buiten de opleiding.

2. De student kan zich wenden tot zijn mentor voor problemen die rechtstreeks samenhangen
met de studie.

3. De student kan zich wenden tot de mentor voor problemen van persoonlijke aard, al dan
niet rechtstreeks samenhangend met de studie.

4. Het College van Bestuur draagt zorg voor een zodanige registratie van studieresultaten,
dat studenten te allen tijde een overzicht van de door hem behaalde resultaten via
StudentenNet+ kan opvragen.

artikel 6.2 Studieadvies

1 . De studiebegeleiding kan op verzoek de student een studieadvies verlenen.

2. De geboden flexibiliteit in het onderwijsconcept vraagt een zekere mate van
zelfredzaamheid en zelßtandigheid. De mentoren beantwoorden praktische (niet-
vakinhoudelijke) vragen over de studie en zijn als procesbegeleider binnen en buiten
reguliere kantooruren bereikbaar per telefoon, per mail en in de digitale leeromgeving. Ook
is het mogelijk om een face-to-face afspraak te maken met de mentor.

3. De examencommissie kan namens het CvB aan het studieadvies een afrrijzing voor de
opleiding verbinden. Een dergelijk afüvijzend studieadvies wordt slechts gegeven, indien de
student naar het oodeel van de Examencommissie, met inachtneming van zijn persoonlijke
omstandigheden, niet geschikt wordt geacht voor de opleiding.

4. De vakinhoudelijke docenten zijn per mail, telefonisch en in de digitale leeromgeving te
. bereiken en, via de mentor, kan er een aßpraak gemaakt worden met een docent.
Daarmee kan de student vraag gestuurd door complexe materie worden geloodst. Ook is
het, via de mentor, mogelijk om examentrainingen aan te vragen

5. Het College van Bestuur draagt zorg voor een zodanige registratie van studieresultaten, dat
studenten te allen tijde een ovezicht van de door hem behaalde resultaten via
StudentenNet+ kan opvragen. De registratie van studieresultaten in StudentenNet+ wordt
tevens door de mentor geraadpleegd om gerichte studiebegeleiding te bieden.

6. ln de praktijk zal een deel van de studenten de doorlooptijd van vier studiejaren gewild of
ongewild niet realiseren. Hiervoor wordt vanuit de opleiding studieloopbaanbegeleiding
aangeboden die gericht is op het nemen van maatregelen om de studeerbaarheid te
bevorderen en eventuele studiebelemmeringen weg te nemen

artikel 6.3 Gevolgen bindend afwijzend studieadvies

Van de student die een bindend studieadvies heeft ontvangen wordt de inschrijving van de
desbetreffende opleiding beëind¡gd. De student die een bindend studieadvies heeft ontvangen,
kan niet meer aan de instelling voor dezelfde opleiding als sludent worden ingeschreven.
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Hoofdstuk 7 Examencomm¡ssie

artikel 7.1 lnstelling en samenstelling examencommissie

1. De examencommissie is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een
student voldoet aan de voorwaarden die deze regeling steltten aanzien van kenn¡s, ¡nzicht
en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad als bedoeld in artikel 4.2.

2. Het CvB stelt de examencommissie in en benoemt de leden op basis van hun
deskundigheid op het tenein van de opleiding of groep van opleidingen. De
Examencommissie bestaat uit de voozitter (hoofddocent), hoofddocenten (waarbij er een
dekking per domein is) en relevante afgevaardigden uit het werkveld. De voorzitter van de
Examencommissie is één van de hoofddocenten van de aangeboden hbo-opleidingen. De
commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

3. De benoeming door het CvB geschiedt voor een periode van twee jaar; de leden zijn
terstond herbenoembaar.

4. Het CvB draagt er zorg voor dat het onafhankelijk en deskundig functioneren van de
opleiding voldoende wordt gewaarborgd.

5. De examencommissie benoemt uit haar midden een voozitter en één plaatsvervangend
voozitters.

6. Voor het afnemen van tentamens en toetsen en het vaststellen van de uitslag daarvan wijst
de examencommissie examinatoren aan.

artikel 7.2 Taken en bevoegdheden examencommissie

1. lndien toetsen worden afgenomen door een externe exameninstelling, treedt voor die
tentamens de Examencomm¡ssie van deze exteme examen¡nstelling in de plaats van de
commissie zoals bedoeld in dit examenreglement.

2. ln geval van het afnemen van toetsen door een externe exameninstelling is het college van
beroep voor de examens voor de efern af te nemen toetsen van toepassing.

3. De Examencommissie bestaat uit docenten van Hogeschool NTI die betrokken zijn bij het
vezorgen van het onderwijs in de aangegeven opleiding/opleidingen, aangevuld met
extem deskundigen.

4. De Examencommissie laat zich bijstaan door examinatoren en surve¡llanten.

5. De examinatoren dienen aantoonbaar deskundig te zijn.

6. De door het bevoegd gezag benoemde Examencommissie heeft de volgende taken:

Al door de Wl-W gedefinieerde taken;

. De afhandeling van klachten/ geschillen m.b.t. toetsen, voor zover deze niet naar
voldoening zijn afgewikkeld;

' Het uitoefenen van toezicht op het volgens de geldende procedures afnemen van
toetsen/ aßluitend e)€men en naleving van de criteria waaraan examinatoren dienen
te voldoen;

. De vaststelling en herbeoordeling van toetsen/ aßluitend examen; De periodieke
evaluatie van de procedures en beoordelingscriteria;

. Het doen van voorstellen ter verbetering van procedures die als dwingend advies
dienen voor het College van Bestuur.
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Hoofdstuk 8 Bezwaar en Beroep

artikel 8.1 Bezwaar bij Examencomm¡ss¡e Hogeschool NTI

1 . De kandidaat kan zowel ter zake van de inhoud, als tegen de gevolgde procedures van een
toets- cq tentamen bezwaar aantekenen bij de Examencommissie. P/a Hogeschool NTl,
Schiphofweg 101,2316 XC Leiden.

2. Bezwaar aantekenen dient te geschieden binnen 30 werkdagen na publicatie van het toets-
cq tentamenresultaat of, indien een werkinzage heeft plaatsgevonden, binnen 10
werkdagen na de datum waarop die werkinzage heeft plaatsgevonden.

3. De kandidaat ontvangt binnen 4weken nadat het bezwaardoor Hogeschool NTI ontvangen
is schriftelijk bericht met de uitslag van de herbeoordeling.

4. Zie reglement Bea¡vaar en Beroep Hogeschool NTl.

artikel 8.2 Beroep bij het college van beroep voor de examens

1. De student kan beroep aantekenen bij het college van beroep voor de examens tegen
besluiten als bedoeld in artikel 7.61 WHW, waaronder een besluit:

. tegen de toekenning van een bindend añvijzend studieadvies als bedoeld in artikel 6.2
en 6.3;

. tegen de weigering een student tot de opleiding toe te laten nadat eerder een bindend
añruijzend studieadvies is toegekend;

. van examencommissies en examinatoren;

. beslissingen over het toelatingsondezoek als bedoeld in artikel 2.3;

. over de toelat¡ng tot de tentamens, toetsen en examens, niet zijnde een besluit van
algemene strekking;

. inzake meld¡ngen van het met goed gevolg afleggen van het afsluitend examen, als
bedoeld in artikel 7.9d WHW;

. inzake toelating tot de opleiding als bedoeld in artikel 7.28 lid 4 WHW;

r inzake de studievoortgangscontrole, als bedoeld in artikel 7.9a WHW.

2. Een beroep tegen een beslissing van de Examencommissie of van een der examinatoren,
kan de student binnen een termijn van vier weken nadat de beslissing te zijner kennis is
gebracht, gemotiveerd en schriftelijk bij het College van beroep voor de examens indienen.

3. Het College van beroep voor de examens beslist binnen 10 weken na ontvangst van het
beroepschrift.

Zie reglement Bezwaar en Beroep Hogeschool NTl.



andervvijs- en examenregeling opleiding sociaal pedagogische Hulpverlen¡ng cRoHo 34617

Hoofdstuk 9 Slot- en invoeringsbepalingen

Artikel 9.1 Onvoorziene gevallen

Indien een onmiddellijke beslissing noodzakelijk is, beslist de voozitter van het College van
Bestuur. Haar beslissing deelt zij zo spoedig mogelijk mee aan de leden van de
Examencommissie en andere belanghebbenden.

Leiden, augustus 201 1

Voozitter College van Bestuur van Hogeschool NTI

33

Artikel 9.2 Bekendmaking van de regeling

Het cvB draagt zorg voor een passende en tijdige bekendmaking van deze regeling, van
nadere regels die door de Examencommissie zijn opgesteld, alsmede van wijzìging-en van deze
stukken.

Artikel 9.3 Giteertitel, inwerkingtreding

Deze regeling vervangt de. eerder vo_or de opleiding geldende Ondenivijs- en examenregeling en
kan worden aangehaald als Onderwijs- en examenregeling opleiding Sociaal pedagogËcni
Hulpverlening en treedt in werking op 1 september 2e11.
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Bijlage A Gompetenties van de opleiding

Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met
kritische instelling kunnen werken en beschikt de student over de volgende competenties op
hbo-niveau:

De competenties zijn ingedeeld in drie segmenten. Met een segment wordt een bepaald aspect
van de beroepsuitoefening bedoeld.

Segment A: Werken met, namens en ten behoeve van personen en systemen, (doel)groepen
en netwerken

o A1 lnteractie

De sociale professional initieert, onderhoudt en beëindigt contacten, relaties en
netwerken.

. A2 Oriënteren

De sociale professional signaleert en verheldert vraagstukken.

. A3 Analyseren

De sociale professional analyseert vraagstukken.

. A4 Plannen

De sociale professional stelt doelen en maakt plannen.

. A5 Realiseren

De sociale professional realiseert plannen en doelen.

. A6 Afronden

De sociale professional evalueert en rapporteert over werkzaamheden.

Segment B: Werken in en vanuit een arbeidsorgan¡sat¡e

¡ 81 Samenwerken

De sociale professional initieert en onderhoudt samenwekingsverbanden en
netwerken.

. 82 Leiden

De sociale professional voert basale leidinggevende taken uit.

. 83 Beleid

De sociale professional draagt bij aan ontwikkeling, vaststelling, invoering, uitvoering
en evaluat¡e van beleid.

. 84 Kwaliteitszorg

De sociale professional draagt bij aan ontwikkeling en uitvoering van kwaliteitszorg.

. 85 Beheren

De sociale professional draagt b¡ aan beheer van de eigen werkomgeving.

Segment C: Werken aan professionaliteit en professionalisering

. Cl Zelfsturing

De sociale professional stuurt zichzelf aan.

. C2 (Re)Presenteren

De sociale professional presenteert zichzelf en zijn werkzaamheden, en representeert
zijn organisatie en beroep.
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C3 Ondezoeken

De sociale professional venicht praktijkondezoek.

C4 lnnoveren

De sociale professional draagt bij aan behoud en vernieuwing van de
beroepsuitoefening.

ln de hoofdfase van de opleiding zullen deze domeinbrede competenties worden verbonden
met de beroepsspecifieke competenties die te vinden zijn in landelijke beroeps- en
opleidingsprofielen.

35
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a
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Generieke Bache lor comptenties

De generieke Bachelor competenties zijn van toepassing binnen iedere hbo-opleiding en dienen
gedurende de opleiding tot het gewenste Bachelomiveau te zijn ontwikkeld. Deze generieke

ðompetenties staan met name centraal tijdens de generieke modules binnen de opleiding en

tijdens de stage - en aßtudeerfase.

Competentie lndicatoren

1 Brede professionalisering
Wil zeggen dat de student aantoonbaar
wordt toegerust met actuele kennis die
aansluit bij recente (wetenschappelijke)
kennis, inzichten, concepten en
ondezoeksresultaten, alsmede aan de in
het beroepsprofi el geschetste
(internationale) ontwikkelingen in het
beroepenveld, teneinde zich te
kwalificeren:

¡ het zelfstandig kunnen uitvoeren
van de taken van een
begi n nend beroepsbeoefenaar;

. het functioneren binnen een
arbeidsorganisatie;

¡ de verdere professionalisering
van de eigen
beroepsuitoefening c.q. het
beroep.

. Werkt zelfstandig en resultaatgericht
samen in een multidisciplinair team,
ook in een internationale omgeving,
Geeft richting en inhoud aan de
ontwikkeling van de persoonlijke
beroepsrelevante com Petenties,
onder andere op basis van feedback
en reflectie.

. Kan (recentwetenschappelijke)
kennis en inzichten toepassen in
ve rsch i llende beroepssituaties.

¡ ls ondernemend, toont initiatief en
durft risico te nemen.

o ls toegerust met actuele kennis,
inzichten, concepten en
onderzoeksresultaten.

r ls resultaatgericht en stressbestendig
bijkritische beroepssituaties.

2 M ultidisciplinaire integratie
De integratie van kennis, inzichten,
houdingen en vaardigheden (van
verschillende vakinhoudelijke disciplines),
vanuit het perspectief van het
beroepsmatig handelen.

ls toegerust om oplossingen te
bieden voor vraagstukken gesteld
vanuit verschillenden disciplines van
het beroepenveld.
Kan kennis, inzichten, houdingen en
vaardigheden van verschillende
vakinhoudelijke disciplines integreren
vanuit het perspectief van het
beroepsmatiq handelen.

a

a

3 (Wetenschappelijke) toepassin g

De toepassing van beschikbare relevante
(wetenschappehjke) inzichten, theorieën,
concepten en ondezoeksresultaten bij
vraagstukken waar afgestudeerden in.

hun beroepsuitoefening mee
qeconfronteerd worden.

a

a

Kan (recent wetenschappelijke)
kennis, inzichten, theorieën,
concepten en ondezoeksresultaten
toepassen op een voorspelbare en
betrouwbare manier in verschillende
beroepssituaties.
Kan relevante informatie vezamelen
uit diverse bronnen.

4 Transfer en brede inzetbaarheid

De toepassing van kennis, inzichten en
vaardigheden in uiteenloPende
beroepssituaties.

a

a

Kan kennis, inzichten en
vaardigheden toepassen in
ve rschi llende beroepssituaties.
Kan kennis, inzichten en
vaardigheden overdragen aan
professionals binnen de organisaties

5 Creativiteit en complexiteit in
handelen

Vraagstukken in de beroepspraktijk,
waarvan het probleem op voorhand niet
duidelijk is omschreven en waarop de
standaardprocedures niet van toepassing
zijn

. Kan vraagstukken in de
beroepspraktijk, waarvan het
probleem op voorhand niet duidelijk is
omschreven en waarop
standaardprocedures niet van
toepassing zijn, analyseren.

¡ Komt met ideeën voor oplossingen.
r ls creatiel heeft zicht op (on-

)mooeliikheden.

6 Probleemgericht werken

Het zelfstandig defìniëren en analyseren
van complexe probleemsituaties in de
beroepspraktijk op basis van relevante
kennis en (theoretische) inzichten, het
ontwikkelen en toepassen van zinvolle

a

o

a

Kan zelfstandig een probleem
definiëren bij een complexe
praktijksituatie.
Analyseert de gestelde eisen en
mogelijkheden.
Pakt de problemen uit het vakgebied
stelselmatiq aan op basis van
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inzichten,
Ontwikkelt en past zinvollea

relevante theo retische kennis en

de

7 Methodisch en reflectief denken en
handelen

Het stellen van realistische doelen, het
plannen c.q. planmatig aanpakken van
werkzaamheden en het reflecteren op het
(beroepsmatig) handelen, op basis vån
het verzamelen en analyseren van
relevante informatie.

om geving een ondezoekstraject,
ontwikkeltraject en
implementatietraject inrichten en een
geschikte methoden kiezen en
toepassen.
Stelt realistische doelen.
Stelt projectplannen op.
Kan een pro¡ectplan beoordelen op
inhoudelijke, fi nanciële en
organisatorische gronden.
Voert wekzaamheden van het project
uit volgens de geselecteerde
methoden en technieken.
Reflecteert op het beroepsmatig
handelen op basis van het

Kan in een multidisciplinaire

o

o

a

a

a

a

van

8 Sociaalcommunicatieve bekwaamheid

Het communiceren en samenwerken met
anderen in een multiculturele,
intemationale en/of multidisciplinaire
omgev¡ng en het voldoen aan de eisen
die het participeren in een
arbeidsorganisatie stelt.

uniceert op diverse manieren
effectief m et versch illende
geledingen.
Werkt zelfstandig en werkt
resultaatgericht samen in een
multidisciplinair team.
Kan kluisteren narde inbreng van
een ander.
Heeft een eigen inbreng.
Reflecteert op eigen gedrag.
Kan confl icten hanteren.
Kan vakliteratuur in de Nederlandse
en de Engelse taal lezen.

a

o

a

a

a

o

a

a

Comm

Kan een ofverslag opstellenrapport
con form de nen

9 Basiskwalificering voor
managementfuncties

Het uitvoeren van eenvoudig
leidinggevende en managementtaken

managementtaken uitvoeren.
ls in staat om duidelijke instructies te
geven en planningen op te stellen.
Controleert de voortgang in een
project en kan anticiperen op
onvoorziene omstandigheden
Voert effectief en efficiënt overleg met
betrokkenen.
Kan werk verdelen en delegeren
binnen een project

a

o

a

a

a

Kan leidinggevende en

l0 Besef van maatschappelijk
verantwoordelijkheid

Begrip en betrokkenheid zijn ontwikkeld
met betrekking tot ethische, normatieve
en maatschappelijke vragen
samen demethangend toepass vann9
kennis en de

aspecten.
¡ ls betrokken bij haar of zijn

taakstelling.
¡ lskwaliteitsgericht.
. ls prestatiegericht.
. ls gericht op dienstverlening

a Heeft de juiste
betrekt daarin

beroepshouding en
relevante ethische
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Dublin Descriptoren

De Dublin Descriptoren zijn algemene beschrijvingen voor het eindniveau van de eerste,
tweede en derde cyclus in het hoger onderwijs, in Nederland voor de graden van Bachelor,
Master en Doctor. De descriptoren voor het eindniveau van de Bachelor en de Master zijn als
referentiepunten opgenomen in het accreditatiekader van de NVAO, en luiden als volgt.

Omschriivinq niveau Bachelor en Masfer ('Dublin descriotoren')

Dublín
Descriptoren

Bachelor niveau Master niveau

Kennis en inzicht Heeft aantoonbare kennis en
inzicht van een vakgebied,
waarbij wordt voortgebouwd
op het niveau bere¡kt ¡n het
voortgezet onderwijs en dit
wordt overtroffen ; functioneert
doorgaans op een niveau
waarop met ondersteuning van
gespecialiseerde handboeken,
enige aspecten voorkomen
waarvoor kennis van de
laatste ontwikkelingen in het
vakqebied vereist is.

Heeft aantoonbare kennis en inzicht,
gebaseerd op de kennis en het inzicht
op het niveau van Bachelor en die deze
ove rtreffen en/of ve rdiepen, alsmede
een basis ofeen kans bieden om een
originele bijdrage te leveren aan het
ontwikkelen en/of toepassen van
ideeèn, vaak in ondezoeksverband.

Toepassen kennis
en inzicht

ls in staat om zijnlhaar kennis
en inzicht op dusdanige wijze
toe te passen, dat dit een
professionele benadering van
zijnlhaarwerk of beroep laat
zien, en beschikt verder over
competenties voor het
opstellen en verdiepen van
argumentaties en voor het
oplossen van problemen op
het vakgebied.

ls in staat om kennis en inzicht en
probleemoplossende vermogens toe te
passen in nieuwe of onbekende
omstandigheden binnen een bredere
(of m ultidisciplinaire) context die
gerelateerd is aan het vakgebied; is in
staat om kennis te integreren en met
complexe materie om te gaan.

Oordeelsvorming ls in staat om relevante
gegevens te vezamelen en
interpreteren (meestal op het
vakgebied) met het doel een
oordeel te vormen dat mede
gebaseerd is op het afüvegen

van relevante sociaal-
maatschappeli.jke,
wetenschappelijke of ethische
aspecten.

ls in staat om oordelen te formuleren op
grond van onvolledige of beperkte
informatie en daarbij rekening te
houden met sociaalmaatschappelijke
en ethische verantwoordelijkheden, die
zijn verbonden aan het toepassen van
de eigen kennis en oordelen.

Gommunicatie ls in staat om informatie,
ideeën en oplossingen over te
brengen op een publiek

bestaande uit specialisten of
niet-specialisten.

ls in staat om conclusies, alsmede de
kennis, motieven en ovenaregingen die
hieraan ten grondslag liggen, duidelijk
en ondubbelzinnig over te brengen op
een publiek van specialisten of niet-
soecialisten.

Bezit de leervaardigheden die
noodzakelijk zijn om een
vervolgstudie die een hoog
niveau van autonom¡e
veronderstelt aan te gaan.

Bezit de leervaardigheden die hem of
haar in staat stellen een vervolgstudie
aan te gaan met een grotendeels
zelfgestuurd of autonoom karakter.

Leervaardigheden
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Bijlage B Modules propedeutische fase

39

Module Aantal
ECTS

Toetsvorm Competenties

Oriëntatie ooleidino 'l Trainino 41, A2. A3, A4, Bt, 83. C1.C2

Zelfportret 3 Opdracht

(thuisopdracht)

41, A2,A3, A4, 81, 83, C1, C2

Uzelf en het
opleidingsprofiel

3 Opdracht

(thuisopdracht)

41,42, A3,A4,81, 83, C1,C2

Essay sociale agenda 3 Opdracht

(thuisopdracht)

41,42, A3, A4, 81, 83, C1,C2

Definitieve POP 4 Opdracht

(thuisoodracht)

41, A2, A3, A4, 81, 83, C1,C2

Waarnemen,
observeren,
intenrreteren

1 Training 41, A2, A3, A4, 81, 83, C1,C2

Communicatieve
vaardiqheden

1 Training ¡.2, A3, A4, A5, A6, Bl, C1

Contactleggen I Opdracht

{thuisoodracht)

42, A3, A4, A5, A6, 81, C1

Visieontwikkeling 2 Opdracht

(thuisopdracht)

42, A3, A4, A5, A6, 81, C1

Van doelstelling naar
activiteit

2 Opdracht

(thuisoodracht)

42,43, A4, A5, A6, Bl, C1

Reflectieverslag
methodisch werken

4 Opdracht

(thuisoodracht)

42,43,44, A5, A6, 81, C1

Psychologische
strominoen

4 Tentamen 42,43,44, A5, A6, 81, Ct

Betekeniskanteling 1 Training 42, A3, A4. A5. A6. 81. C1

Probleemstelling 3 Opdracht

(thuisoodracht)

83,84,85, C1, C2,C3,C4

Oriëntatie op beleid 3 Opdracht

(thuisopdracht)

83,84,85, C1, C2,C3,C4

lnterviewen 1 Training 83,84,85, C1, C2,C3,C4

Ondezoeksrapport 3 Opdracht

(thuisoodracht)

83,84,85, C1, C2,C3,C4

Presenteren 1 Training 83,84,85, C1, C2,C3,C4

Evaluatie periode 3 4 Opdracht

(thuisopdracht)

83, 84, 85, C1, C2, C3, C4

Signaleren 2 Opdracht

(thuisopdracht)

A.1,p.2,43, A4, 81, 83

Puber-oudercursus case 3 Opdracht

(thuisopdracht)

F.1,p.2,43, A4, 81, 83
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Toetsvorm

. Tentamens: kunnen schriftelijk (afname locatie NTI) of digitaal worden afgenomen,
actuele vorm is te vinden op Studentennet+.

r Training is met voldoende resultaat afgesloten indien: voor- en eindopdracht
voldoende en actieve deelname tijdens de training.

o Toetsvormen: zie artikel 5.7.

40

Groepsdynamica 1 Training A1. A2,43,44, 81, 83

Reflectie op eigen
netwerk

2 Opdracht

(thuisoodracht)

A1, A2, A3, A4, 81, 83

Denkmodellen preventie 2 Opdracht

(thuisopdracht)

A1, A2, A3, A4, 81, 83

Voorlichtingsplan 4 Opdracht

(thuisopdracht)

A1, A2, A3, A4, 81, 83

Eindassessment
propedeuse

1 Training A1, A2, A3, A4, 81, 83
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Bijlage C Modules hoofdfase (postpropedeutische fase)

41

Module Aantal
ECTS

Toetsvorm Competenties

Observatieplan 3 Opdracht

(thuisoodracht)

A 1, 42,43, A4, A5, A6, C1, C2

Observeren en
diagnosticeren

3 Opdracht

(thuisopdracht)

41, A2, A3, A4, A5, A6, C1,C2

Plan van aanpak 3 Opdracht

Ithuisoodracht)

41,42,43, A4, A5, A6, C1,C2

Agogische
gespreksvaardigheden
(t)

1 Training 41, A2, A3, A4, A5, A6, C1, Ç2

Svsteemoericht werken 1 Trainino A 1, 42, A3, A4, A5, A6, C1, C2

lntegrale kennistoets
(multiole choice)

4 Tentamen A 1, A2, A3, A4, A5, A6, C1, C2

Scenarioreflectie 3 Opdracht

(thuisoodracht)

B 1, 83, M, 85, C1, C2, C3

Schrijven visienota 3 Opdracht

(thuisoodracht)

B 1,83,84,85, C1, C2, C3

Teamsamenwerking 3 Opdracht

Ithuisoodracht)

B 1, 83, 84,85, C1, C2, C3

Omgaan met
tegenstellingen op het
werk

1 Training B 1,83,84,85, C1, C2, C3

Leiderschap I Traininq B 1, 83, 84, 85, C1, C2, C3

Organisatieverslag 4 Opdracht

(thuisopdracht)

B 1, 83, 84, 85, C1, C2, C3

Casus'Het drama van
Johan'

3 Opdracht

(thuisoodracht)

F'1,42, A3, A4, A5

Casus'Familie van
Zand'

3 Opdracht

(thuisopdracht)

¡'1,42, A3, A4, A5

Casus'Zo'n typische
zondagmiddag'

3 Opdracht

(thuisopdracht)

p.1, A2, A3, A4, A5

Agogische
gespreksvaardigheden
(il)

1 Training p'1,p.2, A3, A4, A5

Weken met
(leeflqroepen

I Training A'1,42,43, 44, A5

lntegrale kennistoets
(multiple choice)

4 Tentamen 41,F.2,43, A4, A5

Conceptonderzoeks-
voorstel

3 Opdracht

Ithuisoodracht)

84,85, C1,C2,C3,C4

Ondezoeksontwerp en
dataverzamelinq

4 Opdracht 84, 85, Cl,C2, C3, C4
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Toetsvorm

o Tentamens: kunnen schriftelijk (afname locatie NTI) of digitaal woden afgenomen,

actuele vorm is te vinden op Studentennet+.

. Training is met voldoende resultaat afgesloten indien: voor- en eindopdracht
' voldoende en actieve deelname tijdens de training.

. Toetsvormen: zie artikel 5.7.

42

(thuisoodracht)

Ondezoeksrapportage 2 Opdracht

(thuisoodracht)

84, 85, C1,C2, C3, C4

Ondezoek: de
orobleemstellino

,| Training 84, 85, C1,C2, C3, C4

(Re)presenteren van
ondezoek

1 Training 84, 85, C1,C2, C3, C4

Kennistoets'Venichten
van praktijkondezoek'

4 Opdracht

(thuisopdracht)

84, 85, C1,C2, C3, C4

Svsteemqericht werken 5 Tentamen A1, A2, A3, A4, A5, 81, C1, C3

Casemanagement 5 Training A1, A2, A3, A4, A5, A6,81, 82,
B'4. C1. C2

Empowerment &
Diversiteit

5 Tentamen A1, A2, A3, 81, Cl , C3

Proiectrnatio werken 5 Traininq A1. A2. A3. A4. A5. A6. 82. 85

Stage (incl.
beroeosoodrachten)

40 Stageverslag Alle competenties

Afstuderen 30 Scriotie Alle competenties
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Bijlage D Modules keuzedeel van de ople¡d¡ng

Minor: een selectie uit onderstaande modules met een studiebelasting van 30-32 ECTS:

Binnen de onderstaande modules staan de geneieke hbo-competenties centraal (hbo-raad).
lndien onderdeel van een hbo-opleiding, wotden er aanvullende opleidingsspecifieke
competenties aangegeven in het verstrekte studiemateriaal en de desbetreffende OER.

Voor de student Social Work staan de generieke hbo-competenties in de - uit onderstaande
opsomming gekozen - modules centraal.

Module Toetsvorm Aantal

ECTS

lnleiding in de psychologie Tentamen I
Biopsychologie Tentamen 5

Ontwikkeli ngspsychologie Tentamen 4

Persoonlijkheidsleer Tentamen 4

Sociale en organisatiepsychologie Tentamen b

Cultuurpsychologie Tentamen 4

Organ isatiepsychologie Tentamen 6

Arbeid - en Gezondheid Tentamen 6

lnleiding Recht Tentamen 4

Mediation Training b

Human Resource Management Training 6

Hum an Resource Development Tentamen 5

Werving - en Selectiemethodiek Tentamen 7

Schriftehjke Communicatie Tentamen 4

Veranderi ngsmanagement Tentamen 6

Evenementenm anagement Training 6

Projecfnanagement Tentamen 4

Engels Tentamen 6

Groepsdynamica Tentamen 4

Bedrijßethiek Tentamen 4

lntercultureel Management ïraining 4

Adviesvaardigheden Training 4

Geïntegreerd Comm unicatieplan Training 6

43



Onderwijs- en examenregeling opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening cRoHo 34617

RET Training 5

Teamrolmanagement Training 5

Risicomanagement Tentamen b

Leidinggeven en confl icthantering Tentamen b

Ouderenzorg Tentamen 4

Toetsvorm

o Tentamens: kunnen schriftelijk (afname locatie NTI) of digitaal worden afgenomen,

actuele vorm is te vinden op Studentennet+.

. Training is met voldoende resultaat afgesloten indien: voor- en eindopdracht
voldoende en actieve deelname tijdens de training.

. Toetsvormen: zie artikel 5.8.

44
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Bijlage E: Reglement Bezwaar en Beroep

Werkwijze

1. Op inzage van de schriftelijke en digitale toetsopgaven is van toepassing hetgeen daarover
bepaald is in de Onderwijs- en Examenregeling (OER).

2. De student heeft gedurende 20 wekdagen na publicatie van de toets- cq
tentamenresultaten de mogelijkheid om een inzage aan te wagen. Aanmelding voor een
inzage gaat via het StudentenNet+. Let op! Afnelden kan tot twee weken voor inzage
datum, daama zijn de regels zoals omschreven in artikel 4.4 van kracht.

3. Na twee maanden wordt het volledige archief bijgewerkt en worden de toets- cq
tentamenresultaten van twee maanden oud overgebracht naar een extern archief. lnzage is
dan alleen mogelijk tegen een betaling van € 100,00.

4. lnzage door een student van de door hem gemaakte en door een examinator beoordeelde
uitwekingen van toets- cq tentamenopgaven gebeurt volgens de door Hogeschool NT
daarvoor opgestelde aanwijzingen.

5. Op StudentenNet+ worden de data en tijden van de inzagemomenten gepubliceerd. De
student kan zich aanmelden voor een inzagemoment via StudentenNet+. Per
inzagemoment is een capaciteit voor 25 deelnemers. Zodra het inzagemoment is
'volgeboekt'wordt dit binnen Studentennet+ aangegeven en is inschrijven niet meer
mogelijk.

6. lnzage van toets- cq (digitale) tentamenresultaten vindt in principe plaats in het NT-
gebouw te Leiden. Hogeschool NT bepaalt datum en tijd, waarop het toeß- cq
tentamenwerk kan worden ingezien.

7. Bij het inzien van gemaakte toets- cq tentamenopgaven heeft de kandidaat de beschikking
over:

. opgaven van desbetreffende toets- cq tentamen met eventuele bijlagen;

. destandaardantwoorden;

. de door de student ingeleverde toets- cq digitale tentamenuitwerkingen.

Bovengenoemde bescheiden worden na de werkinzage weer ingenomen.

8. Of iets goed dan wel (gedeeltelijk) fout is beantwoord, kan de student nagaan aan de hand
van de toets- cq tentamenuitwerkingen met daamaast de standaardantwoorden. Op het
toets- cq tentamenwerk zijn geen conecties aangebracht.

9. De bij inzage aanwezige surveillant kan eventuele inhoudelijke vragen niet beantwoorden.
Uw vragen en opmerkingen dienen daarom op het uitwerkpapier geschreven te worden. De
vragen zullen vervolgens worden voorgelegd aan een conector. Binnen vierweken
ontvangt de student een reactie.

10. Bij añruezigheid, zonder dit zeven dagen voor de inzagedatum bekend gemaakt te hebben
via de mentor,zal€25,- in rekening gebrachtworden doormiddel van een acceptgiro die u
thuisgestuurd krijgt.

11. De toetscoördinatie van Hogeschool publiceert de data dat een toets cq tentamenwerk
ingezien kan worden op het StudentenNet+.

12. Naast een inzage kan een student ook gebruik maken van een studie/tentamenadvies. De
student moet een toets of een tentamen minimaal drie keer gedaan hebben, voordat hij een
vezoek tot een studie of tentamenadvies kan indienen bij de mentor. De werken zullen
doorgezonden worden naar de vakdocent, die in deze situatie slechts een adviserende rol
heeft. Hierdoor kan een inzagemoment vervallen of de student kan naast de
inzagemomenten van deze regel gebruik maken. De administratiekosten hiervoor bedragen
€25,00.

Bezwaar aantekenen

13. kandidaat kan zowel ter zake van de inhoud, als tegen de gevolgde procedures van een
toets- cq tentamen beaivaar aantekenen bij de Examencommissie. P/a Hogeschool NTl,
Schipholweg 101,2316 XC Leiden.
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14. Bet¡'taar aantekenen dient te geschieden binnen 30 werkdagen na publicatie van het toets-
cq tentamenresultaat of, indien een werkinzage heeft plaatsgevonden, binnen 10
werkdagen na de datum waarop die werkinzage heeft plaatsgevonden.

15. Een bezwaarschrift dient ten minste de volgende elementen te bevatten:

. uitgebreide inhoudelijke argumentatie van de redenen die aan het

o bezwaarschrift ten grondslag liggen;

. naam en adres van de kandidaat;

o de naam van toets- cq tentamen;

o -het studentennummer, waaronder toets- cq tentamen is afgelegd.

16. B¡j een bezwaår ter zake van de inhoud van een toets- cq tentamen beoordeelt een lid van

de Examencommissie of zonodig een andere door die commissie aan te wijzen deskundige
het digitale tentamen en/of het gemaakte tentamenwerk opnieuw en vergelijkt zijn
beoordelingen met die van de oorspronkelijke correctoren.

17. Bij een bea¡taar ter zake van de gevolgde procedures van een tentamen hoort de
Examencommissie de betrokken partijen zoals de toetscoördinatie, correctoren en/of
examinatoren.

1 8. De kandidaat ontvangt binnen 4 weken nadat het bezwaar door Hogeschool NTI ontvangen
is schriftelijk bericht met de uitslag van de herbeoordeling.

19. Voor een herbeoordeling is de kandidaat een bedrag van €25,00 verschuldigd, welk bedrag
dient als tegemoetkoming in de te maken kosten. Wordt de student in het gelijk gesteld,
dan worden de betaalde €25,00 aan de kandidaat gerestitueerd.

De in artikel 18 genoemde €25,00 moeten worden voldaan door middel van een acceptgiro.

Beroep aantekenen

20. ls bij de Examencomm¡ssie bea¡taar aangetekend tegen de uitslag van een toets- cq

tentamen, de gang van zaken tijdens een toets- cq tentamen en/of de inhoud van een
toets- cq tentamen en ¡s de student het niet eens met de uitspraak van deze commissie,
dan kan tegen die uitspraak in beroep worden gegaan bij het College van beroep voor de
examens, p/a Hogeschool NTl, Schipholweg 101,2316 XC Leiden.

21. Het College van beroep voor de examens oordeelt inzake ingediende beroepschrifren
geheel zelßtandig, zonder ruggespraak met enige instantie.

22. Beroep aantekenen dient te geschieden per brief binnen 4 weken na de aan de student
gedane mededeling. ln de linkerbovenhoek van de envelop van het beroepsschrift dient het
woord 'BEROEPSCHRIFT te worden vermeld. De medewerker toetscoördinatie tekent op

de envelop de datum van ontvangsUpersoonlijke overhandiging aan.

23. Voor het in beroep gaan is de student een bedrag van €50,00 verschuldigd, welk bedrag
dient als tegemoetkoming in de te maken kosten. Wordt de student door het College van
beroep voor de examens in het gelijk gesteld, dan worden de betaalde €50,00 aan de
stude nt gerestitueerd.

24. De in artikel 23 genoemde €50,00 moeten worden overgemaakt op bankrekening
442797230 t.a.v. de toetscoördinatie van Hogeschool NTI te Leiden. Het beroep wordt niet
eerder ontvankelijk verklaard dan nadat het verschuldigde bedrag is ontvangen.

25. Wordt beroep aangetekend terzake van de inhoud van een toets- cq tentamen, dan
verwijst het College van beroep voor tentamens zo nodig terug.

26. Betreft het beroepschrift de procedure van een toets- cq tentamen, dan hoort het College
van beroep voor de tentamens zonodig betrokken part¡en.

27. Het College van beroep voor de tentamens stelt de student binnen tien weken, nadat het
beroepschrifr ontvankelijk is verklaard, schriftelijk van haar bevindingen op de hoogte.
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Bijlage F Reglement vrijstellingsverzoek

Een vrijstellingsverzoek indienen

1. Bij het indienen van een vrijstellingsvezoek hebt u drie mogelijkheden:

U schrijft zich in voor een HBO-opleiding en u dient gelijktijdig een wijstellingsvezoek in. Het
vrijstellingsondezoek is in dit geval kosteloos.

r U wilt vrijblijvend weten of u in aanmerking komt voor vrijstellingen voor een bepaalde
HBOopleiding en op basis van de uitkomst van het wijstellingsondezoek besluiten of
u zich inschrijft voor de HBO-opleiding. ln dit geval wordt er€ 47,50 per HBO-opleiding
in rekening gebrachl voor het beoordelen van het vrijstellingsvezoek. Als u zich
binnen twee weken na ontvangst van de uitslag inschrijft, onfuangt u de kosten van het
vrijstellingsvezoek à € 47,50 retour.

. U bent al student bij het NTI en wilt tijdens uw studie vrijstellingen aanwagen. ln dit
geval wordt er per wijstellingsvezoek € 47,50 in rekening gebracht voor het' beoordelen van het vezoek.

2. Voor het indienen van een vrijstellingsvezoek dient u gebruik te maken van het
vrijstellingsformulier van Hogeschool NTl. Ðit formulier dient volledig en naarwaarheid te
worden ingevuld. lncomplete vrijstellingsverzoeken worden niet In behandeling genomen.

3. Het volledig ingevulde en ondertekende wijstellingsformulier dient, inclusief bijlagen, per e-
mail vezonden te worden naar vrijstelling@nti.nl. lndien u de voorkeur geeft aan
vezending per post, dient gebruik gemaakt te worden van het volgende adres:

NTI Vrijstel li n gscommissie

p/a Hogeschool NTI

Antwoordnummer 10409

2300 WB Leiden

Vrijstelling van stage

4. vrijstelling van stage kunt u op basis van diploma's en op basis van werkervaring
aanvragen indien u aan de navolgende voonivaarden voldoet:

. U hebt de propedeuse van uw NTI opleiding behaald;

r U hebt minimaal 100 EC van uw NTI opleiding behaald;

. U hebt het derde lespakket van uw NTI opleiding ontvangen.

5. De kosten van een wijstellingsverzoek voor stage bedragen € 150,00 per HBO-opleiding.

Kortingsregeling

6. Vrijstellingen bieden u de mogelijkheid uw studie nog sneller en voordeliger te volgen. Als u
bij aanvang van uw studie vrijstelling krijgt voor een module, hoeft u niet alleen geèn
examen te doen voor deze module, maar ontvangt u mogelijk ook een korting op het
lesgeld. Deze korting wordt verrekend met het lesgeld van het studiejaarwaarin de module
valt waarvoor u vrijstelling hebt verkregen. De korting op het lesgeld geldt niet voor
vrijstelling voor het onderdeel stageÁiverkervaring. Ook als u een vrijstellingsvezoek indient
tijdens uw HBO-studie, komt u niet meer in aanmerking voor een korting op het lesgeld.

7. Gronden voor vrijstelling

8. Een vrijstellingsvezoek kan alleen in behandeling genomen worden indien minimaal een
van onderstaande documenten conform vereisten is bijgevoegd:

9. Diploma of deelcertificaat op HBO niveau (of hoger) uit het Nederlands regulier
overheidsonderwijs. Regulier onderwijs wil zeggen dat de opleiding is gebaseerd op de Wet
op het Hoger onderwijs en Wetenschappel¡k Onderzoek. Een dergelijke omschrijving vindt
u terug op uw diploma of certificaat.

10. Diploma van een Post-HBo opleiding die geregistreerd is bij de stichting post Hoger
Beroeps ondenrijs Nederland. op uw diploma treft u het logo van deze stichting ãan.
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11. Diploma Master Of Business Administration (MBA). De instelling die dit diploma heeft
uitgegeven moet erkend zijn door het Ministerie van OCW.

12. Voor moderne weemde talen wordt alleen vrijstelling verleend wanneer een diploma of
certificaat kan worden overlegd, waarin het niveau (ERK) door middel van toetsing is

aangetoond.

13. Er wordt geen vrijstelling verleend op grond van:

. Diploma's ouder dan 10 jaar (datum diploma/propedeuse); (Let op: voor juridische
modules is deze termijn 5 jaar.)

. Reeds eerder door derden verleende vrijstellingen;(Hogeschool NTI kan een
vrijstellingsvezoek alleen op basis van het originele aanvraagdossier in behandeling
nemen.)

. Werkervaring (met uitzondering van vrijstelling van stage).

Beoordelingscriteria

14. Alleen volledige vrijstellingsverzoeken worden in behandeling genomen. lndien een
verzoek aanleiding geeft tot het opvragen van aanvullende informatie, ontvangt u hiervan
bericht.

15. lngediende diploma's en cijferlijsten dienen gewaarmerkte kopieën van het origineel te zijn

16. Vakken op grond waarvan vrijstelling wordt aangevraagd dienen met voldoende resultaat
afgerond te zijn.

17. Modulewijzers/studiehandleidingen van vakken op grond waarvan u vrijstelling aanvraagt,
dienen om de relatie aan te tonen tussen een vak op r.rw cijferlijst, de daarbij behorende
studiepunten én de bij dit vak behandelde relevante literatuur. Uit de modulebeschrijving
dient duidelijk te blijken wat de doelstellingen/leerdoelen van het vak zijn op basis waarvan
vrijstell ing wordt aangevraagd.

18. Een modulewijzer/studiehandleiding dient aan de onderstaande criteria te voldoen:

. aantoonbaar van uw opleider en uw studieperiode;

. vaknaam komt overeen met het vak op uw cijferlijst;

¡ vermelding van het aantal studiepunten (wanneer niet op de cijferlijst vermeld);

. vermelding van de behandelde literatuur.

19. Voor het verkrijgen van een vrijstelling dient per module minimaal 80% van de stof in
dezelfde breedte en/of diepgang behandeld te zijn.

20. Vrijstellingen kunnen alleen worden toegekend voor gehele modules en niet voor
onderdelen daarvan.

21. Er wordt in principe geen vrijstelling verleend voor:

. SBO-bijeenkomsten;

r Praktijktrainingen;

¡ Stage- en scriptiedagen,

. Activerende leertaken bij HBO Toegepaste Psychologie;

. Stage bij HBO Psychologie (i.s.m. Saxion Next).

Doorlooptijd

22. Binnen 15 werkdagen na ontvangst van uw complete dossier ontvangt u schriftelijk bericht
van de uitslag van uw vrijstellingsvezoek.

23. lndien uw vrijstellingsvezoek aanleiding geeft tot een exteme beoordeling, kan de
doorlooptijd oplopen tot maximaal 20 werkdagen. U ontvangt hiervan altijd schriftelijk
bericht.
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Geldigheidsduur

24. lndien u zich niet binnen drie maanden na ontvangst van de uitslag van uw
vrijstellingsvezoek inschrijft voor de HBO-opleiding van uw keuze, wordt uw
vrijstellingsvezoek met toegezonden bijlagen uit het dossier verwijderd en vemietigd. Er
kan na drie maanden geen aanspraak meer gedaan worden op het eerder verleende
vrijstellingsadvies.

25. Een toegekende vrijstelling is na inschrijving geldig voor een periode van zes jaar na datum
van toekenning. De geldigheidstermijn wordt niet verlengd. Indien het studieprogramma
van de opleiding verandert, heeft dit mogelijk gevolgen voor de geldigheidsduur.

Bezwaar aantekenen

26. U kunt zowel ter zake van de uitslag van het vrijstellingsondezoek, als tegen de gevolgde
procedure bezwaar aantekenen bij de Vrijstellingscommissie. p/a Hogeschool NTl,
Schipholweg 101,2316 XC Leiden.

27. Bez¡taar aantekenen dient te geschieden binnen 10 werkdagen na ontvangst van het
besluit van de Vrijstellingscommissie.

28. Een bezwaarschrift dient ten minste de volgende elementen te bevatten:

¡ Naam en adres;

o Klantnummer;

. Opleiding;

29. Uitgebreide inhoudelijke argumentatie van de redenen die aan het bean¡aarschrift ten
grondslag liggen, met een duidelijke venivijzing (bij voorkeur paginanummers) naar de
aangeleverde aanvullende of bestaande documentatie.

30. U gntvangt binnen 15 werkdagen na ontvangst van uw bezwaarschrift door Hogeschool
NTI schriftelijk bericht van de herbeoordeling.

31. Het besluit van de Vrijstellingscommissie op het bearaarschrift is bindend. Tegen dit
besluit kan geen beroep worden aangetekend.

Overige vooruraarden

32. Het staat de vrijstellingscommissie vrij om het vrijstellingsverzoek om gegronde redenen af
te wijzen, waarbij kan worden afgeweken van bovenstaande.

33. ln geval van (vermoedens van) fraude wordt geen vrijstelling verleend. Eventuele
toekomstige vrijstellingsveaoeken van de betreffende aanvrager zullen niet in behandeling
worden genomen door Hogeschool NT.

34. Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden onfleend.
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Hoofdstuk I Algemeen

artikell.l Begripsbepalingen

ln deze regeling wordt verstaan onder:

4

Accreditatie het keurmerk dat tot uitdrukking brengt dat de kwaliteit van een
opleiding positief is beoordeeld (artikel 1.1 sub s WHW).

Afstudeerrichting een specialisatie binnen de opleiding als bedoeld in artikel 7.13
WHW niet zijnde een Associate-degreeprogramma of een minor.
Een afstudeerrichtinq wordt expliciet vermeld op het qetuiqschrift.

Beoordeling de vaststelling door een examinator in welke mate de student heeft
voldaan aan de eisen die voor een bepaalde onderwijseenheid of
onderdeel daarvan ziin oeformuleerd.

Bezwaar, beroep faciliteit als bedoeld in artikel 7.59a WHW.

College van beroep
voor de examens

het College van beroep voor de examens, als bedoeld in de artikelen
7.60 Um 7.63 van de Wet, behandelt een beroep dat door een
student is ingesteld tegen een genomen besluit van de
Examencommissie. Aan het beroep gaat een bezwaarprocedure
vooraf. Het College van beroep is een onafhankehjk College met een
eiqen reqlement.

College van Bestuur het instellingsbestuur als bedoeld ¡n art¡kel 1.1 en 10.8 WHW. Het
CvB heeft de uitvoering van taken in het OER, die niet wettelijk zrjn
toegewezen aan de examencommissie, gedelegeerd aan de
Business Unit Manaqer van Hoqeschool NTl.

Competentie een integraal geheel van beroepskennis, -houding en -vaardigheden
die een persoon nodig heeft om binnen relevante beroepscontexten
adequaat te kunnen functioneren.

CROHO Centraal Register Opleidingen Hoger Ondenruijs, waarin alle
opleidingen zijn vermeld, die, indien met voldoende resultaat zijn
afgelegd, een officieel getuigschrift HBO-onderwijs opleveren met de
daarbij behorende graad (bachelor of master) als bedoeld in artikel
6.13 van de Wet.

Curriculum samenhangend geheel van modules die tezamen een opleiding
vormen

Curriculumcommissie commissie bestaande uit kerndocenten van een opleiding. De
Curriculumcommissie geeft advies over de inrichtlng van het
curriculum en stelt een toetsvorm voor bii de verschillende modules.

Digitale leeromgeving
(DLO)

de digitale ontmoetingsplaats voor studenten en docenten waar
diverse formulieren en documenten te downloaden ziin.

Domein organisatorische eenheid waarbinnen door de instelling onderwijs
wordt aanqeboden.

ECTS het European Credit Transfer System (ECTS).

Een ECTS studiepunt is 28 studiebelastinguren. Een
bacheloropleiding in het hbo heeft een omvang van in totaal 240
ECTS.

Examen afsluiting van een propedeutische fase van een bacheloropleiding of van een
bachelor- of masteropleiding als bedoeld in de artikelen 7.3 lid 3, 7.8
lid 3 en 7.10 lid 2 van de Wet. ln het opleidingsdeel kan bepaald zijn
dat het afsluitend examen tevens omvat een aanvullend ondezoek
door de Examencommissie zelf verricht zoals bedoeld in artikel 7. 10
lid 2 van de Wet. afsluitend onderdeel van een opleiding als bedoeld
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in artikel 7.3 WHW of de propedeutische fase als bedoeld in artikel
7.8 WHW.

Examencommissie de commissie als bedoeld in art. 7.12 WHW

Examinator persoon die belast is met de toetsing van het onderwijs in de
desbetreffende onderwijseenheid alsmede deskundigen van buiten
de instelling, als bedoeld in artikel 7.12cvan de Wet, niet zijnde een
student of extraneus.

Examenleider ambtelijk secretaris van de examencommissie die belast is met het
toezicht houden tijdens de tentamenronde. Geeft aanwijzingen en
instructies aan de surveillanten.

Examendatum de datum waarop de tentamens worden afqenomen.

Examengeld het door hogeschool NTI vastgestelde bedrag dat de student dient te
voldoen voor het afleooen van een toets.

Extraneus Diegene die ingeschreven is bij de instelling als bedoeld in artikel
7.36 van de WHW.

Geldigheidsduur de duur dat het Onderuvijs- en Examenreglement geldt. Voor de
algemene bepalingen is de geldigheidsduur gesteld op 2 jaar vanaf
de vaststellinqsdatum, voor het opleidinqsspecifieke deel op 1 iaar.

Getuigschrift een (door overheid) ekend document waarmee is aangetoond en
vastoeleqd dat een HBO-opleidinq met qoed qevolq is doorlopen.

HBO-bachelor de initiële opleiding die aansluit op het voortgezet onderwijs en het
middelbaar ooleidinoberoepsonden¡riis.

Hoofdfase het gedeelte van de opleiding dat volgt op de propedeutische fase,
bestaande uit de 2e Vm 4" iaren van het ooleidinosproqramma.

lnstituuUinstelling de organisatorische eenheid die één of meerdere opleidingen
vezorgt binnen Hogeschool NTI en indien van toepassing extern
aanqeduid wordt met Hoqeschool.

Kandidaat hij/zij die als student is ingeschreven aan de hogeschool voor het
volgen van het onderwijs en het afleggen van de tentamens en de
examens van de opleidinq.

Klassikale
opleidingsvariant

een samenhangend geheel van onderwijseenheden uit de
thuisstudie opleidingsvariant, gericht op de verwezenlijking van
welomschreven doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht en

vaardigheden waarover degene die de opleiding voltooit, dient te
beschikken, aangevuld met ondersteunende colleges.

Mentor degene die namens de opleiding is aangewezen om de student te
begeleiden in zijn studieprocessen, gericht op een effect¡eve
studievoortqanq.

Minor een samenhangend keuzeprogramma van 30 studiepunten, dat
gevolgd wordt in de postpropedeutische fase, niet zijnde een
afstudeerrichting. De minor wordt opgenomen in de uitslagenlijst bij

een qetuiqschrift, niet expliciet genoemd op het getuigschrift zelf.

OER Onderwijs- en examenregeling als bedoeld in artikel 7.13 van de
Wet. De OER bestaat uit een alqemeen deel en een opleidingsdeel.

Ondena/jseenheid onderwijseenheid als bedoeld in artikel 7.3 WHW, die ¡n samenhang
met andere onderwijseenheden het ondenivijsprogramma van de
opleiding vormt, waaraan een tentamen is verbonden. Een

ondenrvijseenheid kan betrekking hebben op een praktische

oefeninq.

Opleiding een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de
verwezenliikinq van welomschreven doelstellingen op het gebied
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van kennis, inzicht en vaardigheden waarover degene die de
opleid¡ng voltooit, dientte beschikken zoals bedoeld in artikel 7.3, lid
2a van de WHW. Binnen het NTI omschreven als thuisstudie-var¡ant.

Propedeuse eerste fase/jaar in een bacheloropleiding als bedoeld in artikel 7.8
WHWdie 60 ECTS omvat.

Stage periode van praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening in
verband met het onderwijs zoals bedoeld in artikel 7.3 lid 2 van de
Wet.

Student degene die ter deelneming aan een in het Centraal Register
opleidingen Hoger Ondenvijs geregistreerde opleiding is
inqeschreven.

Studiepunt eenheid voor berekening van de studielast als bedoeld in artikel 7.4
WHW, waarbij 60 studiepunten gelijk zijn aan 1.680 uren studie. Een
studiepunt (ECTS) is gelijk aan 28 studiebelastingsuren en wordt
toegekend indien een onderuijseenheid met goed gevolg is
afqeleqd.

Studiefraude alle gedragingen waarmee studenten op oneerlijke wijze hun
studieresultaten (trachten te) be'Ínvloeden. Plagiëren van andermans
teksten behoort ook tot het delict studiefraude. Hieronder verstaat
het NTI het zonder aanmerkelijke aanpassingen en zonder
bronvermelding overnemen van (delen van) oorspronkelijke teksten
van derden en de aldus verkregen 'nieuwe' tekst presenteren als
eigen werk.

Studieadviseur degene die namens de opleiding is aangewezen om de student te
begeleiden in zijn studiekeuze met voorlichting over
onden¡viisconcept.

Studiejaar het tijdvak dat aanvangt op de startdatum (tevens datum betaling)
van de student en eindigt 1 2 maanden vanaf de startdatum van het
daaropvolqende kalenderiaar.

StudentenNet+ de digitale ontmoetingsplaats voor studenten en docenten waar
diverse formulieren en documenten te downloaden zijn. Aanmelding
voor summatieve toetsing.

Summatieve toetsen toetsen gericht op het uitspreken van een eindoordeel over de
student (toekennen van credits/studiepunten). Zie ook omschrijving
tentamen.

Surveillant degene die bij afname van toetsen toezicht houdt en zo nodig
aanwiizinqen geeft.

Tentamen een ondezoek naar kennis, inzicht, vaardigheden als bedoeld in
artikel 7.3 en 7.10 WHW, waarvan de uitkomst in een beoordeling
wordt uitgedrukt en die de afsluiting vormt van een ondenrvijs-
eenheid.

Toets(activiteit) op grond waarvan wordt beoordeeld of een student voldoet aan de
eisen om een (deel van een) ondenruijseenheid te behalen, waaraan
een beoordeling door een examinator verbonden is. Een voorbeeld
is een mondelinge toets, training, (digitaal) tentamen. ln het
opleidingsdeel kan aangegeven worden wat de geldigheidsduur is
van behaalde resultaten voor toetsen.

Toelatinqsondezoek een ondezoek als bedoeld in artikel 7.29 van de wet.

Vrijstelling ontheffing om te voldoen aan het afleggen van tentamens. Een
gedeeltelijke vrijstelling is alleen mogelijk voor het onderdeel stage.
Het is niet mogelijk om vrijgesteld te worden van het doen van het
toeqepast ondezoek (de scriptie).

Vriistellinqscomm¡ss¡e Commissie aangewezen door de Examencommissie, belast met het
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beoordelen van vriistellingen.

WHW Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk ondeaoek (WHW

Staatsblad 593, 1992 en de latere aanvullingen en wijzigingen).

artikel 1.2 Reikwijdte van de regeling

1. Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de bacheloropleiding

Sociaal Pedagogische Hulpverlening, verder te noemen: de opleiding.

2. Deze regeling is van toepassing op alle studenten die op enig moment gedurende de

looptijd van de regeling zijn ingeschreven bij de opleiding, en op de personen die
gedurende de looptijd van de regeling vezoeken om toegelaten te worden tot de opleiding.

3. Kent de opleiding een of meer gezamenlijke afstudeerrichtingen, dan is deze regeling

onverkort van toepassing, tenzij in de overeenkomst(en) die aan deze afstudeerrichting(en)
ten grondslag lig(tXen)anders is bepaald.

4. Deze regeling is aanvullend op de inschrijfuoorwaarden van de opleiding, waarmee u

akkoord bent gegaan bij inschrijving voor de opleiding.

artikel 1.3 Vaststelling en looptijd van de regeling

1. Deze regeling kent instellingsspecifieke bepalingen en opleidingsspecifieke bepalingen.

2. De instellingsspecifieke bepalingen worden vastgesteld door het college van bestuur, na

instemming van de Examencommissie, voor zover dit is vereist.

3. De opleidingsspecifieke bepalingen worden jaarh¡ks per september vastgesteld door het

CvB, echter niet eerder dan nadat de curriculumcommissie in de gelegenheid is gesteld

advies uit te brengen en na instemming van de Examencommissie, voor zover dit is vereist.

4. (Atuaardiging van) de curriculumcommissie wordt jaarlijks tijdig in de gelegenheid gesteld

deze regeling te beoordelen en daarover advies uit brengen aan het CvB. De

curriculumcommissie zendt een afschrift van dit advies (gericht op toetsing) aan de

Examencommissie ter accordering.

5. De regeling geldt voor de periode zoals weergegeven op pagina 2 (onder 'Geldigheid

Opleidingsspecifiek onderdeel ') van dit document. Gedurende dit jaar kan de regeling niet

worden gewijzigd, tenzij dit als gevolg van overmacht noodzakelijk is en studenten daar niet

onevenredig door worden benadeeld. Na instemming Examencommissie wordt de wijziging

in een addendum toegevoegd.

6. De regeling wordt gepubliceerd binnen de digitale leeromgeving van het NTl, waartoe de

student door m¡ddel van een persoonlijke account toegang heeft.
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t Het NUFFIC (Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs) levert de
informatie over de waarder¡ng van bu¡tenlandse getuigschrifren in Nederland.

I

Hoofdstuk 2 Toelating tot de opleiding

artikel 2.1 Vooropleidingseisen

1- Voor inschrijving bij de opleiding geldt als vooropleidingseis het bezit van een
diplomavoorbereidend wetenschappelijk onderwijs of hoger algemeen voortgezet onderwijs
of een diploma van een middenkaderopleiding (niveau 4) of van een specialistenopleiding
als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, van de wet educatie en beroepsonderwijs.

2. De bezitter van een getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd propedeutisch of
afsluitend examen aan een instelling voor hoger onderwijs is vrijgesteld van de in lid 1

bedoelde vooropleidingseis.

3. De bezitter van een al dan niet in Nederland afgegeven diploma dat bij ministeriële regeling
is aangemerkt als ten minste gelijkwaardig aan één van de in lid 1 van dit artikel genoémde
diploma's wordt door het college van Bestuur vrijgesteld van de in lid 1 genoemdã
vooropleidingseis.

4. De examencommissie kan van de vooropleidingseisen añrvijken op grond van de artikelen
7.28 (vrijstelling op grond van andere diploma's), 7.29 (vrijstelling op grond van
toelatingsondezoek) en 7.30 (post-propedeutische fase) van de WHW.

5. Er zijn bij ministeriële regeling geen eisen, als bedoeld in artikel 7.25 van de wet, gesteld
aan het vakkenpakket van de vooropleiding.

artikel 2.2 Buitenlandse vooropleiding

1. Wanneer een persoon met een buitenlandse vooropleiding toelating tot de opleiding vraagt,
stelt de Toelatingscommissie vastl met welke ¡leOertanOsé vooropléiding de'buiterilandsã 

'

vooropleiding gelijkwaardig gesteld kan worden.

2. De persoon bedoeld in het vorige lid is toelaatbaar indien:

a. de buitenlandse vooropleiding tenminste gelijkwaardig is aan een
Nederlandse vooropleiding die toegang tot de opleiding zou geven en deze
persoon tevens blijk geeft van een zodanig niveau van schriftelijke en
mondelinge beheersing van de taal waarin het onderu¡js gegeven wordt, dat
hij in staat geacht kan worden het onderwijs goed te volgen.

b. NUFFIC heeft aangegeven dat de buitenlandse vooropleiding voldoende is
om toegelaten te worden.

artikel2.3 Eisendeeltijdondenrijs

1. Aan studenten die de opleiding in deeltijd volgen, worden geen specifieke eisen gesteld
omtrent het verrichten van werkzaamheden tijdens het volgen van de opleiding. Studenten
doorlopen de stage- en afstudeerperiode in een vooraf door NTI erkende werkplek.
Studenten doorlopen het opleidingsprogramma (240 ECTS) in deeltijdvorm, afhankelijk van
de persoonlijke situatie van de student.
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artikel 2.4 Toelatingsonderzoek

1 . Personen van 21 jaar en ouder die niet voldoen aan de in artikel 2.1 bedoelde
vooropleidingseisen kunnen overeenkomstig artikel 7.29 WHW na het afleggen van een
toelatingsondezoek (lees: positief resultaat 21+ toets of losse dan wel samengestelde hbo

opleidingstrajecten van NTI bestaande uit minimaal 30 EC studiebelasting behaald,
waarmee hbo instroomniveau in voldoende mate is aangetoond) worden toegelaten tot de
opleiding.

2. Studenten dienen na afronding van een toelatingstoets als genoemd in lid 1 de leeftijd van

21 jaar hebben op het moment van de start van de opleiding.

3. Een kandidaat heeft het toelatingsondezoek behaald indien is voldaan aan alle in het

vorige lid gestelde eisen. De Examencommissie verstrekt aan de betrokkene die het

toelatingsondezoek heeft behaald, een schriftelijke verklaring ter bevestiging van de
toelaatbaarheid.

4. De resultaten van de toelatingstoets zijn twee jaar na positieve afronding geldig om in te
stromen in de opleiding.

artikel 2.5 Geen toelating op grond van ongeschiktheid

Heeft de Examencommissie kennis van gedragingen of uitlatingen van een persoon die tot de
opleiding wil worden toegelaten die blijk geven van ongeschiktheid voor de uitoefening van een
of meer beroepen waartoe de opleiding opleidt, dan kan zij het CvB - in bijzondere gevallen en
na zorgvuldige añiveging van de betrokken belangen - adviseren betrokkene niet tot de
opleiding toe te laten. De Examencommissie stuurt een afschrift van het advies aan betrokkene.

artikel 2.6 Toelating en overige inschrijvingsvoonnaarden

1. Het besluit van de Examencommiss¡e om een persoon op basis van deze regeling tot de
opleiding toe te laten, leidt alleen tot inschrijving als student of extraneus indien ook aan
alle overige inschrijvingsvoorwaarden wordt voldaan.

2. Studenten kunnen tol2 )aar na afronding (kort) opleidingstraject, als beschreven in artikel
2.4 lid 1 , van het NTI in een hbo curriculum instromen dat aansluit bij het curriculum van
het èerder gevolgde (kort) opleidingstraject van het NTl.
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Hoofdstuk 3 Ondenrijsprogramma

artikel 3.1 Doelstelling van de opleiding

Met de opleiding wordt beoogd de student zodanige kennis, houding en vaardigheden bij te
brengen op het terrein van Social Work dat deze bij het voltooien van de opleiding in staat is tot
de professionele uitvoering van taken op dat geb¡ed en tevens in aanmerking komt voor een
eventuele voortgezette opleiding. Na voltooiing van de opleiding moet de student als
beroepsbeoefenaar zelfstandig en met kr¡tiscie instelling kunnen werken en beschikt de
student over de competenties op hbo-niveau'zoals vermeld in bijlage A.

artikel 3.2 lnrichting en studielast van de opleiding

1. De opleiding heeft een studielast van 2403 studiepunten, waarvan 60 studiepunten behoren
tot de propedeutische fase en 1 80 studiepunten behoren tot de hoofdfase
(postpropedeutische fase).

2. De opleiding is deeltijds te volgen. De opleiding kent geen afstudeerrichting, wel een
minor.

De minoren zijn:

. Hulpverlening

. Cultuur & Maatschappij

. Mediation

3. Per onderuvijseenheid is vastgelegd wat de studielast is. De aangegeven studielast geeft de
mate van zwaarle en complexiteit van de desbetreffende module aan en geeft een indicatie
voor de student. aangezien deze afhankelijk is van de eigen werk- en privésituatie.

4. De nominale studiebelasting per week is 35 uur, inclusief contacttijd, over een kalender van
48 weken. Er dient in lijn met het onderwijsconcept rekening te worden gehouden met een
gemiddelde studielast van 24 studie-uren per week, inclusief contacttijd over een kalender
van 48 weken.

5. De studielast is evenwichtig over het jaar te spreiden, aangezien studenten het aantal
toetsmomenten kunnen spreiden en niet gebonden zijn aan plaats en tijd om te studenten .

artikel 3.3 Voer- en onderwijstaal

2. Het onderwijs in de opleiding wordt gegeven in het Nederlands, tenzij:

¡ het onderwijs betreft dat in het kader van een gastcollege gegeven wordt door een
anderstalige gastdocent;

. de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het ondenrvijs, dan wel de herkomst
van de studenten noodzaakt een andere taal te gebruiken.

3. ln een opleiding die in het Nederlands wordt aangeboden kan gebruik gemaakt worden van
Engelstalige literatuur en/of artikelen.

artikel 3.4 Voorzieningen voor student met functiebeperking

1. Het CvB biedt aan studenten met een functiebeperking een onderwijsomgeving aan die zo
veel als mogelijk gelijkwaardig is aan die van studenten zonder functiebeperking en die
gelijkwaardige kansen op studiesucces biedt.

2 Het hbo-niveau is vastgelegd in de Dublin Descr¡ptoren en in de hbo-kenmerken. Deze worden door alle

relevante partijen in Nederland en Europa geaccepteerd als dé kenmerken voor het handelings- en

denkniveau van de bachelor.

t Artikel 7.4b WHW bepaalt dat een bacheloropleiding 240 studiepunten bedraagt.
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2. Afhankelijk van een lichamelijke dan wel zintuiglijke handicap kan een aanpassing van de
tentamentijd dan wel het gebruik van (bijzondere) hulpmiddelen worden toegestaan. ledere
aanvraag wordt afzonderlijk beoordeeld. Aanvragen voor tentamentijdverlenging dan wel het
gebruik van bijzondere hulpmiddelen dienen uiterlijk 2 maanden voor aanvang van het
schriftelijk tentamen, voozien van bewijsstukken, te zijn ingediend bij de toetscoördinatie
Examens van Hogeschool NTl. De aanvraag voor spec¡ale voozieningen dient bij ieder
toets te worden herhaald. Hiertoe dient een schrifrelijk vezoek te worden ingediend bij de
toetscoördinatie Examens.

artikel 3.5 Samenstelling van de propedeutische fase

1. De propedeutische fase heeft drie doelstellingen:

. oriëntatie;

¡ verwijzing;

. selectie.

2. De propedeutische fase van de opleiding omvat de onderwijseenheden zoals beschreven
in bijlage B, met de daarbij vermelde studielast (totaal 60 studiepunten).

artikel 3.6 Samenstelling van de hoofdfase (postpropedeutische fase)

De postpropedeutische fase van de opleiding omvat de onderwijseenheden zoals beschreven in

bijlage C van deze OER, met daarbij ook vermeld de gedefinieerde en de minimaal te realiseren
studielast per onderwijseenheid (in totaal minimaal 180 studiepunten (EC)).

artikel 3.7 Minor

1. Een minor heeft een omvang van 30 studiepunten en maakt deel uit van de
postpropedeutische fase. De stage- en afstudeerfase kan in lijn liggen met de gekozen
minor, dit is echter geen voorwaarde.

2. De minor die een student volgt, is gerelateerd aan de ambities van de student en heeft een
duidelijke relatie met de eindcompetenties van de opleiding. De minor dient een aanvulling
te zijn op overige onderdelen van de opleiding die de student volgt.

3. De door de instelling aangeboden minoren worden geplaatst op de voor alle studenten
toegankelijke website www.nti.nl en binnen de minorenhandleiding. ln deze handleiding
wordt vermeld:

welke minoren worden aangeboden;

welke procedure wordt gehanteerd voor het inschrijven op een minor;

welke eventuele toelatingseisen voor een minor van toepassing zijn;

. uit welke onderdelen de minor bestaat, met inbegrip van het aantal studiepunten en de
wijze van toetsing en herkansing van elk onderdeel.

4. ln bijlage D van deze OER is beschreven welke omvang in studiepunten (EC) het
keuzedeel van de opleiding heeft en welke eisen de opleiding stelt aan de invulling van dit
deel. Het overzicht van de binnen het keuzedeel aangeboden minors wordt tijdig aan de
student bekendgemaakt via de gebruikelijke communicatiekanalen van de opleiding.

a

o

O
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Hoofdstuk 4 Examens en getuigschriften

artikel 4.1 De examens van de opleiding

1. ln de opleiding wordt de propedeutische fase afgesloten met een examen en de hoofdfase
(postpropedeutische fase) met een afsluitend examen. Het afsluitende examen in de
hoofdfase is het eindgesprek waarin de scriptie moet worden verdedigd.

2. Ðe examens als bedoeld in het eerste lid zijn behaald, indíen alle onderwijseenheden van
de betreffende fase dan wel programma met goed gevolg zijn afgelegd, dan wel daarvoor
vrijstelling is verkregen.

3. Het afsluitend examen in de hoofdfase (postpropedeutische fase) kan niet eerder worden
behaald dan nadat alle ondenivijseenheden binnen de opleiding met een positief resultaat
zijn afgerond (dan wel vrijstellingen is verleend voor het afleggen van onderwijseenheden)..

4. De Examencommissie stelt de uitslag van de examens vast, waarna de resultaten worden
vrijgegeven.

5. De Examencomm¡ss¡e reikt een getuigschrift uit aan de student die een examen als in lid 1

heeft behaald en ook verder voldoet aan de wettelijke vereisten. Per opleiding wordt één
getuigschrift uitgereikt. Er wordt geen propedeutisch getuigschrift uitgereikt aan degene die
van de Examencommissie vrijstelling heeft verkregen voor de propedeutische fase van de
opleiding.

artikel 4.2 Toekenning graden

Het college van bestuur verleent de graad Bachelor of Social Work, indien het afsluitend
examen in de hoofdfase (postpropedeutische fase) met goed gevolg is behaald.

Artikel 4.3 Getuigschriften

1. Het college van bestuur stelt het model van de getuigschriften en de hierna
genoemde bijlagen vast na overleg met de Examencommissie en met inachtneming van
artikel 7.11 WHW. ln ieder geval wordt vermeld:

. de naam van de opleiding en de instelling die de opleiding vezorgt, zoals die worden
vermeld in het Centraal register opleidingen hoger ondenrvijs,

¡ welke onderwijseenheden het examen omvatte;

. in voorkomende gevallen welke minor is behaald;

o in voorkomende gevallen welke bevoegdheid met betrekking tot de uitoefening van
een beroep aan het getuigschrift is verbonden;

. welke graad door het college van bestuur is verleend;

. oP welk tijdstip de opleiding voor het laatst is geaccrediteerd dan wel de toets nieuwe
opleiding met goed gevolg heeft ondergaan;

. indien het een gezamenlijke opleiding of afstudeerrichting betreft, de naam van de
instelling of instellingen die de bedoelde opleiding of afstudeerrichting mede heeft of
hebben vezorgd.

2. De onderwijseenheden van het examen en de behaalde minor/ afstudeerrichting worden
benoemd in een bijlage, waarbij tevens per ondenivijseenheid de omvang in studiepunten
en de behaalde beoordeling worden vermeld. De beoordeling als bedoeld in de vorige
volzin wordt uitgedrukt in onafgeronde cijfers als bedoeld in artikel 5.9 van dit reglement.

3. De Examencommissie voegt aan een getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde
afsluitend examen, een supplement toe. Het supplement heeft tot doel inzicht te
verschaffen in de aard en inhoud van de afgeronde opleiding, mede met het oog op
internationale herkenbaarheid van opleidingen. Het in het Engels gesteld supplement bevat
in elk geval:

. de naam van de opleiding en de instelling die de opleiding vezorgt,

¡ of het een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs dan wel een opleiding in het
hoger beroepsondenruijs betreft,

o een beschrijving van de inhoud van de opleiding, en
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de studielast van de opleiding.
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artikel 4.4 Afgifte getuigschriften

1. De student die een getuigschrift wenst te ontvangen, dient zich hiervoor aan te melden via

Studentennet+ en ontvangt namens de Examencommissie zijn getuigschrift tijdens een

diploma-uitreiking van NTl. Een getuigschrift wordt niet per post vezonden.

2. Bij de behandeling van het verzoek wordt gecontroleerd dat:

. Er een actieve inschrijving was als bedoeld in artikel 7.33 WHW voor het studiejaar
waarin het getuigschrift wordt uitgereikt;

. Alle onderwijseenheden van het onderwijsprogramma met goed gevolg zijn afgelegd

dan wel bewijzen van vrijstellingen daarvoor verleend zijn en bewijzen van inschrijving

voor de studiejaren waarin deze onderwijseenheden z¡jn behaald;

. De student een actueel identificatiebewijs bij aanvraag getuigschrift heeft ingediend:

r de overige bewijsstukken die bij of krachtens de wet zijn vereist.

3. Voor de slaagdatum op het getuigschrift wordt in de regel de datum aangehouden waarop

de student het afsluitend examen met goed gevolg heeft afgelegd en deze door de

examencommissie is vastgesteld.

artikel 4.5 Ondertekening getuigschriften

1. Het getuigschrift wordt ondertekend:

. door de voozitter en de ambtelijk secretaris van de Examencommissie of door diens
plaatsvervanger(s);

¡ door de student.

2. De bijlagen bij het getuigschrift genoemd in artikel 4.3 worden ondertekend door de
voozitter van de Examencommissie of diens plaatsvervanger.

artikel 4.6 Data van de uitslag en uitreiking getuigschriften

1. Aan het begin van elk kalenderjaar stelt de Toetscoördinatie van NTI de data vast waarop
de getuigschriften als bedoeld in artikel 4.3 in een openbare bijeenkomst worden uitgereikt.
De data worden gepubliceerd op Studentennet+.

2. Het vaststellen van de uitslag van het propedeutisch en afsluitend examen vindt in de regel
eenmaal per maand Plaats.

3. Het getuigschrift en de bijlagen genoemd in artikel 4.3 zijn beschikbaar voor de student op
de dag van uitreiking getuigschrift.

artikel 4.7 Gum laude-regeling

1. Studenten kunnen "met lof (cum laude)" en "met genoegen" slagen indien aan een aantal
voorwaarden is voldaan; dit geldt ook voor studenten met vrijstellingen.

2. Een student is met lof (cum laude) voor het propedeutisch examen geslaagd
indien aan de volgende voorwaarden is voldaan.

. Het ongewogen gemiddelde van alle onderwijseenheden uit het eerste studiejaar is
een 8,0 of hoger dan het cijfer 8,0;

. Alle (deel)toetsen zijn met ten minste het cijfer 7,0 afgesloten;

. Alleen numerieke beoordelingen tellen meer voor de regeling;

r De student is binnen de periode van2jaar voor de propedeuse geslaagd.

. Optionele keuzevakken tellen in de beoordeling en berekening niet mee.

. Aan de student is een vrijstelling van niet meer dan maximaal 30 studiepunten
toegekend.
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3. Een student is met genoegen voor het propedeutisch examen geslaagd indien aan de
volgende voonraarden is voldaan:

o Het ongewogen gemiddelde van alle ondenrvijseenheden uit het eerste studiejaar is
een 7,0 of hoger dan het cijfer 7,0;

. Alle (deel)toetsen zijn met ten minste het cijfer 7,0 afgesloten;

. Alleen numerieke beoordelingen tellen meer voor de regeling;

. De student is binnen de periode van 2 jaar voor de propedeuse geslaagd.

¡ Optionele keuzevakken tellen in de beoordeling en berekening niet mee.

o Aan de student is een vrijstelling van niet meer dan maximaal 30 studiepunten
toegekend.

4. Een student is met lof (cum laude) voor het Bachelor examen geslaagd indien aan de
volgende voon¡vaarden is voldaan:

. Het ongewogen gemiddelde van alle ondenruijseenheden uit het tweede en derde
studiejaar is een 8,0 of hoger dan het cijfer 8,0;

. Geen van de onderuvijseenheden uit het tweede en derde studiejaar heeft een
eindcijfer lager dan 7,0;

. Alleen numerieke beoordelingen tellen meer voor de regeling;

r De studie is afgerond binnen de tijd die er nominaal voor staat (4 jaar).

. De afstudeeropdracht heeft minimaal de beoordeling van een 8,0 of hoger.

¡ Optionele keuzevakken tellen in de beoordeling en berekening niet mee.

. Aan de student is een vrijstelling van niet meer dan maximaal 60 studiepunten
toegekend.

5. Een student is met genoegen voor het Bachelor examen geslaagd indien aan de volgende
voon¡raarden is voldaan:

. Het ongewogen gemiddelde van alle ondenivijseenheden uit het tweede en derde
studiejaar is een 7,0 of hoger dan het cijfer 7,0;

¡ Geen van de onderuvijseenheden uit het tweede en derde studiejaar heeft een
eindcijfer lager dan 7,0;

. Alleen numerieke beoordelingen tellen meer voor de regeling;

r De studie is afgerond binnen de tijd die er nominaal voor staat (4 jaar).

. De afstudeeropdracht heeft minimaal de beoordeling van een 7,0 of hoger.

¡ Optionele keuzevakken tellen in de beoordeling en berekening niet mee.

e Aan de student is een vrijstelling van niet meer dan maximaal 60 studiepunten
toegekend.

6. Ondenivijseenheden waarvoor een student een vrijstelling heeft gekregen, blijven buiten
beschouwing voor het beoordelen van de vraag ofde student het examen met het
predicaat met lof of met genoegen heeft behaald.

7. De genoemde cijfers in bovenstaande leden zijn de cijfers zoals vermeld op de cijferlijst
geproduceerd door het studievoortgangsysteem van de Hogeschool NTl.

8. Op de cijferlijst en/of het getuigschrift wordt aangegeven indien de student met lof of met
genoegen is geslaagd.

9. Studievertraging tengevolge van overmacht bij de student wordt niet meegerekend. De
student kan een beroep doen op overmacht als h¡ of zr¡ een bewijs kan overdragen van
overlijden van directe familieleden en/of een verklaring van de huisarts kan overleggen
i.v.m. gezondheidsproblemen van de student.

1 0. Het toekennen van het predicaat 'cum laude' en/of 'genoegen' vindt plaats door de
Examencommissie, die zich daarbij kan laten adviseren door één of meer examinatoren
van de opleiding, waaronder externe deskundigen. De Examencommissie kan bij de
vaststelling van cum laude en/of genoegen in voorkomende gevallen afrrvijken van
bovenstaande regeling.

14
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artikel4.8 Verklaringen

Ten bewijze dat een tentamen of tentamens met goed gevolg is/zijn afgelegd, wordt
desgevraagd door de opleiding een daarop betrekking hebbend bewijsstuk uitgereikt. Degene
die een tentamen met goed gevolg heeft afgelegd en aan wie geen getuigschrift als bedoeld in
artikel 4.4 kan worden uitgereikt, ontvangt desgevraagd tegen betaling van de geldende
administratiekosten een door de Examencommissie af te geven verklaring (certificaat) waarop
de tentamens zijn vermeld die door betrokkene met goed gevolg zijn afgelegd.

15
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Hoofdstuk 5 Tentamens, toetsen en beoordelen

artikel 5.1 Vorm van de tentamens en toetsen

1. De onderuijseenheden van het ondenrijsprogramma worden getoetst op de wijze zoals
aangegeven in de bijlage met de samenstell¡ng van de propedeutische en hoofdfase
(postpropedeutische fase). Op StudentenNet+ staat de toetsvorm aangegeven.

2. Een toetsing die door een groep van studenten gezamenlijk dient te worden uitgevoerd,
wordt zodanig ingericht dat deze voor elke betrokken student tot een individuele
beoordeling leidt. Daarbij wordt in ieder geval gewaarborgd dat geen beoordeling wordt
toegekend aan de student die zich onvoldoende heeft ingezet bij de uitvoering van deze
toets. ln de formulering van de opdracht wordt aangegeven hoe hieraan concreet invulling
is gegeven.

3. Van een toets die b¡ herhaling in hetzelfde studiejaar wordt aangeboden, moeten alle
gelegenheden in dat studiejaar de vorm hebben zoals aangegeven in het eersfe lid.

4. lndien de student een toets of tentamen aflegt, waarvoor hij al eerder een beoor{eling heeft
gekregen, geldt de beste beoordeling als beoordeling voor de toets of het tentamen. Bij
iedere nieuwe tentamenboeking zijn de examengelden van toepassing.

5. Van de bepaling in het vorige lid kan worden afgeweken in geval van overmacht of indien
het om organisatorische en/of onderwijskundige redenen niet mogelijk is een herkansing
aan te bieden met dezelfde vorm als de eerste gelegenheid in het betreffende studiejaar. ln
dat geval mag de herkansing een andere vorm hebben dan aangegeven in het eerste lid,
maar moet wel zijn voldaan aan de eisen van gelijkwaardigheid zoals bedoeld in artikel 5.4.

6. Een student met een functiebe_perking kan voor ieder afzonderlijke toets aan de
Examencommissie verzoekeno gelegenheid te krijgen de toetsen op een zo veel mogelijk
aan zijn individuele beperking aangepaste wijze af te leggen. De Examencommissie wint
indien nodig advies alvorens te beslissen.

7. De toetsvormen zijn afgestemd op de doelen van de opleiding en de desbetreffende
module, in lijn met de richtlijnen voor toetsconstructie vanuit de Examencommissie. De
modules zijn gekoppeld aan een te behalen gewenst n¡veau, uitgewerkt in
contextspecifieke leerdoelen. Deze leerdoelen zijn de toetsindicatoren die de
competentieontwikkeling meetbaar maken. De toetsing van modules is met name gericht
op het toetsen van (de toepassing van) kennis en inzicht in een specifiek vakgebied. De
toetsing van vaardigheden en reflectie op competentieontwikkeling staat met name centraal
tijdens beroepsopdrachten, praktijktrainingen en de stage- en afstudeerfase. Door middel
van de (integratieve) beroepsopdrachten passen studenten het geleerde van
samenhangende modules integratief toe. De stage- en afstudeerfase vormt het
belangrijkste integratiemoment binnen de opleiding.

artíkel 5.2 Volgorde van tentamens en toetsen

1. De tentamens en toetsen van de onderwijseenheden van het propedeutisch examen en
van het afsluitend examen kunnen binnen de desbetreffende fase in een willekeurige
volgorde worden afgelegd. ln de studiehandleiding wordt een (dringend) studieadvies
gegeven. Zie aanvullend artikel 5.6.

2. Een minor kan worden gevolgd na inschrijving, op het moment dat het derdejaars
studiepakket naar de student is vezonden.

artikel 5.3 Tijdvakken en frequentie van tentamens en toetsen

1. Bij het bepalen van de datum van de toetsgelegenheid, wordt rekening gehouden met de
vereiste studeerbaarheid van het totale programma voor een student.

2. Studenten krijgen minimaal tweemaal per jaar de gelegenheid toetsen af te leggen. Zie
aanvullend artikel 5.6.

3. Voor extern afgenomen tentamens zie de tentameninformatie van de desbetreffende
opleidingen.

a Bewijsvoering: schriftelüke medische verklaring, schriftelijke verklaring door een erkend deskundige, etc.
De bedoelde verklaring is van recente datum, dit ter beoordeling door de examencommissie.
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4. De toetsgelegenheden worden jaarlijks bij aanvang van het kalenderjaar bekend gemaakt
via Studentennet+.

Een student die verhinderd is van een toetsgelegenheid gebruik te maken, is aangewezen
op de volgende toetsgelegenheid. ln bijzondere gevallen kan de Examencommissie
besluiten in een voor de student gunstige zin af te wijken van deze regel. De Examen-
commissie wint zo nodig advies van deskundigen in alvorens te beslissen.

artikel 5.4 Gestelde eisen tentamens en toetsen

1. Namens de Examencommissie is een actueel ovezicht binnen StudentenNet+ beschikbaar
gesteld met daarin de eisen die worden gesteld bij het afleggen van toetsen en welke
hulpmiddelen zijn toegestaan, zodat de student zich zo goed mogelijk kan voorbereiden.
Ter voorbereiding op de toetsing kan de student, indien beschikbaar, proeftoetsen en/of
huiswerk maken.

2. Van een tentamen of toets die br¡ herhaling wordt aangeboden, moet elke gelegenheid wat
betreft inhoud, niveau en zwaarte gelijkwaardig zijn aan de voorafgaande gelegenheid.

3. Wanneer een student een ondenruijseenheid niet heeft behaald in het studiejaar waarin hij

het onderwijs in die onden¡vijseenheid heeft gevolgd en in het volgende studiejaar alsnog
een tentamen of toets in die onderwijseenheid wil afleggen, gelden ten aanzien van de
gestelde eisen de eisen van het opleidingsprogramma waarvoor de student zich heeft
ingeschreven, tenzij de Examencommissie heeft besloten dat die eisen niet langer
gehandhaafd kunnen blijven (door bijvoorbeeld literatuurwijzigingen, wetswijzigingen e.d.).

artikel 5.5 lnschrijving- en uitvoeringsprocedure tentamens en toetsen

1. Voor het aanmelden voor toetsen dient de student de beschreven procedure per toetsvorm
te volgen.

2. De toetsen binnen Hogeschool NTI kunnen schriftelijk, digitaal, mondeling of in een
(nagebootste) praktijkomgeving worden afgenomen.

3. De examenleider vult een logboek in met informatie over het verloop van de toets.

4. De ambtelijk secretaris van de Examencommissie maakt na afloop van iedere toets een
protocol waarin de relevante zaken betreffende het verloop van de toets worden vermeld
en/of vermeld relevante zaken in de notulen van de Examencommissie bij het onderdeel
vaststell¡ng van de toetsresultaten.

5. Voor het opstellen van dit protocol en/of de notulen Examencommissie wordt gebruik
gemaakt van een standaard format voor vastlegging van het verloop van de toets.

6. De voozitter - of waarnemend voozitter - van de Examencommissie accordeert de
protocollen en/of notulen.

7. De protocollen blijven onder het beheer van de ambtelijk secretar¡s van de
Examencommissie en zijn inzichtelijk voor de Business Unit Manager van Hogeschool NTl.

8. De studenten ontvangen uiterlijk twee dagen na de boeking van een digitaal tentamen een
oproep voor de toets, waarin staat aangegeven: de titel en het modulenummer van de te
tentam¡neren module;

¡ de maximale duur van het digitaal tentamen;

. de datum van het digitaal tentamen;

o de plaats van het digitaal tentamen;

. een instructie voor het digitaal tentamen;

. de toegestane hulpmiddelen bij het tentamen.

9. De studenten ontvangen uiterl¡k twee weken voor de datum van het schriftelijk tentamen
een oproep voor het schriftelijk tentamen, waarin staat aangegeven:

o de titel en het modulenummer van de te examineren module;

. de maximale duur van het schriftelijk tentamen

. de datum van de toets het schriftelijk tentamen;

. het tijdstip van het begin en het eind van het schriftelijk tentamen, waarbij de tijden op
het tentamenwerk tijdens het tentamenmoment leidend is;
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. de plaats van het schriftel¡k tentamen;

. de toegestane hulpmiddelen;

10. De studenten ontvangen uiterlijk twee weken voor de datum van de praktijktraining of
mondelinge toetsing een bevestiging van aanmelding voor de praktijktraining, waarin staat
aangegeven:

. de naam van de praktijktraining/ mondelinge toetsing;

¡ datum en tijdstip van de praktijktraining/ mondelinge toetsing;

. de plaats van de praktijktraining/ mondelinge toetsing;

¡ instructie voor indienen vooropdracht voor praktijktraining.

1 1. De praktijkvoorbereiding op de beroepsuitoefening wordt afgesloten met het stageverslag,
een scriptie en een afrondend gesprek;

12. De scriptie wordt nooit vrijgesteld.

5.5.1 Schriftelijketentamens/toetsen

1. De aanmelding voor een tentamen kan alleen geschieden via StudentenNet+, waartoe alle
studenten toegang hebben, en uiterlijk 4 weken voor de start van de tentamenrode.
StudentenNet+ ¡s bere¡kbaarvia de website van Hogeschool NTI (www.nti.nl). Men kan
zich aanmelden totdat de beschikbare tentamenplaatsen vol zijn. Mocht aanmelding via
StudentenNet+ niet mogelljk zijn, dan kan de student zich aanmelden via de persoonlijke
mentor van het NTl.

2. De bevestiging van inschrijving dient als uitnodiging.

3. Het is mogelijk om een tentamenaanmelding te verschuiven naar een andere datum.
Hiervoor geldt dat alleen het tentamen verschoven kan worden als dit minimaal nog 35
dagen in de toekomst ligt. De kosten die hieraan verbonden zijn betreffen € 'lo,0o,-
administratiekosten (wijzigingen onder voorbehoud) naast de reguliere examengelden die
de student het NTI verschuldigd is. NB: Voor de annuleringsvoorwaarden binnen
Hogeschool NTI zie ook artikel 5.6.4.

4. Studenten dienen de aanwijzingen van de surveillanten/examenleiders strikt op te volgen.

5. Bij het schriftelijk tentamen mogen geen andere hulpmiddelen worden gebruikt dan die,
welke door Hogeschool NTI voor het betreffende tentamen bekend zijn gemaakt.
Hogeschool NTI verstrekt geen hulpmiddelen wanneer de student deze vergeten is mee te
nemen. Ook niet wanneer deze hulpmiddelen zijn toegestaan.

6. De studenten dienen bij het inleveren van het tentamenwerk en hun tentamenuitwerking te
tekenen voor inname van het tentamenwerk en hun tentamenuitwerking door de surveiliant.
Hogeschool NTI beschouwt het inleveren van de tentamenuitwerking als bewijs van
deelname aan het schriftelijke tentamen.

7. Mobiele telefoons dienen gedurende het gehele tentamenmoment uitgeschakeld te blijven
en onzichtbaar te zijn opgeborgen

8. De kosten voor een schriftelijk tentamen staan weergegeven op studentenNet+ en
zichtbaar bij de boeking van een tentamen.

5.5.2 Digitaletentamens

1. De student ziet tijdens het boeken van een digitaal tentamen de benodigde informatie. ln
het begin van het boekingsproces worden de te boeken digitale tentamens, de mogelijke
tentamendata en locaties met de bijbehorende openingstijden getoond. Aansluitend
worden de mogelijke tijdstippen en het aantal beschikbare stoelen voor een digitaal
tentamen getoond.

2. lndien op basis van de sluitingstijden of capaciteit van het betreffende testcenter op de
gekozen datum geen mogelijkheid bestaat om een boeking te maken worden alternatieve
dagen aangeboden: drie dagen voorde gekozen datum en drie dagen erna. Een
aanmelding voor een digitaal tentamen kan maximaal negentig dagen vooruit geboekt
worden.
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3. De aanmelding voor een digitaal tentamen kan alleen geschieden via StudentenNet+,
waartoe alle studenten toegang hebben. StudentenNet+ is bereikbaar via de website van
Hogeschool NTI (www.nti.nl). Men kan zich aanmelden totdat de beschikbare
tentamenplaatsen vol zijn. Mocht aanmelding via StudentenNet+ niet mogeltjk zijn (w.o. bij
herkansing digitaal tentamen), dan kan de student zich aanmelden via de mentor van het
NTI.

4. Na aanmelding via StudentenNet+ krijgt de student als laatste scherm een bevestiging van
aanmelding te zien. De student ontvangt na de bevestiging direct een e-mail met de
definitieve bevestiging van de boeking. Deze bevat het boekingsnummer, de opgegeven
persoonlijke gegevens, tentamengegevens, betalings- en annuleringsvoorwaarden,
instructie voor het digitale tentamen en een routebeschrijving naar de gekozen locatie.
lndien de student de bevestiging niet binnen twee dagen heeft ontvangen, kan de mentor
de student hier verder mee helpen.

5. Het is mogelijk om een aanmelding voor een digitaal tentamen te annuleren tot uiterlijk 8

wekdagen vÒÒr de tentamendatum. De student ontvangt een restitutie van het totaal
betaalde bedrag met inhouding van €10,- administratiekosten (wijzigingen onder
voorbehoud). Examengelden kunnen niet voor een volgende boeking worden
gereserveerd. Bij annuleringen vanaf 7 dagen tot 1 dag voor het digitale tentamen
berekenen wij het volledige tentamengeld. Dit geldt tevens als de student op de dag zelf (al
dan niet aangekondigd) niet op het tentamen verschi.int. NB: Voor de
annuleringsvoorwaarden binnen Hogeschool NTI zie ook artikel 5.6.4.

6. Gedurende het digitaal tentam¡neren zal bij het testcenter de surveillance plaatsvinden.

7. Studenten dienen de aanwijzingen van de testcenters strikt op te volgen.

8. Bij het digitale tentamen mogen geen andere hulpmiddelen worden gebruikt dan die, welke
door Hogeschool NTI voor de betreffende toets c.q. digitaal tentamen bekend zijn gemaakt.

9. Persoonlijke bezittingen dienen van te voren bij het testcenter afgegeven te worden. Het
testcenter zal deze persoonlijke bezittingen in een kluisje bewaren totdat de student het
digitale tentamen heeft afgerond.

9. De kosten voor een digitaal tentamen staan weergegeven op StudentenNet+ en zichtbaar
bij de boeking van een tentamen.

5.5.3 Praktijktrainingen

1. De aanmelding voor een praktijktraining kan alleen geschieden via StudentenNet+, waartoe
alle studenten toegang hebben, en uiterlijk 3 weken voor de training. StudentenNet+ ¡s

bereikbaar via de website van Hogeschool NTI (www.nti.nl). Men kan zich aanmelden
totdat de beschikbare trainingsplaatsen vol zijn. Mocht aanmelding via StudentenNet+ niet
mogelijk zijn, dan kan de student zich aanmelden via de persoonlijke mentor van het NTI

2. Na aanmelding via StudentenNet+ ontvangen de studenten die zich voor een
praktijktraining hebben aangemeld, binnen 2 weken een bevestiging van inschrijving via de
e-mail (dient tevens als uitnodiging). Wanneer het vezenden van de bevestiging per e-mail
niet lukt, zal dit de volgende dag per post gebeuren

3. Bij inschrijving voor de praktijktraining verklaart de student zich akkoord met de
voorwaarden voor inschrijving zijnde het NTI HBO-examenreglement.

4. Het is mogelijk om een aanmelding praktijktraining te verschuiven naar een andere datum.
Hiervoor geldt dat alleen de training verschoven kan worden als dit minimaal nog 35 dagen
in de toekomst ligt. De kosten die hieraan verbonden zijn betreffen € 10,00,-
administratiekosten (wijzigingen onder voorbehoud) naast de reguliere examengelden die
de student het NTI verschuldigd is.

5. Binnen een klassikale opleidingsvariant is het verplaatsen van colleges met daarin (delen
van) praktijktrainingen, is niet mogelijk. Het roostervan de desbetreffende klas is leidend
voor het doorlopen van de colleges.

6. Een praktijktraining dient te worden afgerond door het behalen van een vooropdracht,
eindopdracht en actieve deelname aan de training.

7. De kosten voor een tweede boeking van eenzelfde praktijktraining staan weergegeven op
StudentenNet+ en zichtbaar bij de boeking van een praktijktraining.



Ondewüs- en examenregeling ople¡ding Sociaa! pedagogische Hulpverlening cRoHo 34617 20

5.5.4 Mondelingetoetsen

1. Mondelinge toetsen worden afgenomen door 1 examinator, vergezeld door 1 toehoorder
(intern). De toehoorder is direct betrokken bij de mondelinge toetsing of indirect betrokken
bij de mondelinge toetsing door het beluisteren van gemaakte geluidsopname van het
gesprek.

2. Mondelinge toetsen zijn alleen toegankelijk voor de desbetreffende student en de door de
examencommissie aangewezen examinator en toehoorder. Mondeling wordt niet meer dan
één student tegelijk getoetst, tenzij de examencommissie anders heeft bepaald.

3. Een student heeft de mogelíjkheid bij de voozitter van de Examencommissie een
mondelinge toets aan te vragen ter vervanging van een schriftelijk of digitaal tentamen.
Voon¡vaarde voor het aanvragen van een mondelinge toets door de student is dat de
student in zijn studietraject ten minste 5 onvoldoendes (cijfer 5,4 of lager of oordeel
'onvoldoende') voor het vak of de leereenheid heeft behaald.

4. De aanvraag wordt ingediend via de mentor.

5. De voozitter van de Examencommissie behoudt zich het recht om een verzoek tot een
mondelinge toets - bij 5 onvoldoendes voor een bepaald vak of leereenheid- af te wijzen
dan wel in te willigen.

6. Het is mogelijk om een aanmelding mondelinge toetsing te verschuiven naar een andere
datum. Hiervoor geldt dat alleen de toets verschoven kan worden als dit minimaal nog 35
dagen in de toekomst ligt. De kosten die hieraan verbonden zijn betreffen € 10,00,-
administratiekosten (wijzigingen onder voorbehoud) naast de reguliere examengelden die
de student het NTI verschuldigd is.

7. Van de mondelinge toetsen wordt een schriftelijk protocol bijgehouden. Dit schriftelijke
protocol maakt reconstructie van de toets mogelijk en vermeldt in ieder geval de
onderwerpen die zijn besproken en de beoordeling daarvan, dat wil zeggen een cijfer en/of
waardeoordeel per onderwerp. De examinator en toehoorder tekenen dit protocol na afloop
van de toetsing voor akkoord.

8. lndien een cijfer of waardeoordeel aan een afgelegde mondelinge toets wordt verbonden,
dient dit cijfer c.q. waardeoordeel in consensus tussen de examinator en toehoorder te
worden vastgesteld. De cijfers worden na weging per onderdeel gemiddeld.

9. De toehoorder dient zich tijdens de toets volledig afzijdig te houden.

10. De kosten voor een mondeling tentamen zijn gelijk aan de (herkansings)kosten van een
praktijktraining tenzij anders aangegeven door het NTl.

artikel 5.6 Praktische gang van zaken bij tentamens en toetsen binnen thuisstudie- of
klassikale variant

1. Alleen studenten van Hogeschool NTI die zich hebben aangemeld voor een toets zullen
worden toegelaten. Zij dienen in het bezit te zijn van een rechtsgeldige overeenkomst met
Hogeschool NTl.

2. Bij inschrijving voor de toets verklaart de student zich akkoord met de vooruvaarden voor
inschrijving zijnde dit examenreglement.

3. De studenten kunnen deelnemen aan toetsen onderde voorwaarde dat zij aan hun
financiêle verplichtingen aan Hogeschool NTI hebben voldaan. Het examengeld wordt door
middel van automatische incasso geTnd en dient binnen veertien dagen na het maken van
de boeking en uiterlijk één dag voor de examendatum op de rekening van Hogeschool NTI
te zijn bijgeschreven.

4. Het College van Bestuur stelt jaarlijks de kosten voor het afleggen van de toetsen vast.
Deze worden op Studentennet+ gepubliceerd.

5. De student dient zich te kunnen legitimeren door middel van een geldig identiteitsbewijs.

6. De aanwijzingen van de examinator of surveillant moeten worden opgevolgd.

7. Het gebruik van andere hulpmiddelen dan schrijfgerei en het ter plekke uitgereikte
materiaal is uitsluitend toegestaan als dit uitdrukkelijk is aangegeven.

8. lnformatie- en communicatiemiddelen (zoals mobiele telefoons, draagbare computers,
pda's enz.) dienen vóór de aanvang te worden uitgezet en te worden weggeborgen. Het
gebruik van dergelijke hulpmiddelen is niet toegestaan, tenzij toestemming vooigebruik is
gegeven op de wijze zoals beschreven in het vorige lid.
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9. Het is niet toegestaan zonder toestemming van de examinator of surveillant te
communiceren met andere personen in of buiten het lokaal waar het tentamen of de toets
wordt afgenomen.

10. De examinator en de surveillant zijn bevoegd passende maatregelen te nemen indien de
orde en rust wordt verstoord.

11. Bij inlevering van het werk dient op de presentielijst te worden aangetekend dat het werk is
ingeleverd.

12. Aan studenten met een functiebeperking kan de Examencommissie een verlenging van de
standaardduur van de toetsing en/of het gebruik van hulpmiddelen toestaan, naast de
bevoegdheid bepaald in artikel 5.1 voor studenten met een functiebeperking de toetsvorm
nog verder aan te passen aan de mogelijkheden van de betrokken student.

13. Het is uitsluitend mogelijk een toets af te leggen op een daarvoor door Hogeschool NTI
aangewezen examenlocatie. Er zijn voor de digitale tentamens verscheidende testcenters
verspreid door geheel Nederland geselecteerd. De beschikbare locaties kunt u terugvinden
op het moment dat u een boeking maakt. Voor schriftelijke tentamens kan, naast de
examenlocatie aan de Schipholweg 101 te Leiden, Hogeschool NTI alternatieve locaties
aanwijzen.

14. HetismogelijktoetseninlandenbuitenEuropaafteleggen.Voorhetafleggenvantoetsen
in het Caribische gebied zijn studenten aangewezen op de digitale testcentra in dat gebied.
Daarnaast is het mogelijk toetsen af te leggen op Nederlandse Ambassades/ Consulaten in

landen buiten Europa. Een aanvraag voor het afleggen van een toets in landen buiten
Europa dient uiterlijk 2 maanden voor aanvang van de toets schriftelijk bij de
toetscoÖrd¡natie van Hogeschool NTI te zijn ingediend. Via het hiervoor bestemde formulier
terug te vinden op het StudentenNet+. Voor ieder buite¡ Europa af te leggen toets dient de
student naast het reguliere examengelden een toeslag" te betalen. Let wel op, alle digitale
toetsen worden in dit geval schriftelijk afgenomen.

15. Studenten die ten tijde van het tentamen op een marineschip weken, kunnen aan boord
van het schip een tentamen afleggen. Hiervoor dient 2 maanden voor aanvang van het
tentamen een schriftelijk vezoek bij de toetscoördinatie van Hogeschool NTI te zijn
ingediend. Het digitale tentamen zal vervangen worden voor een schriftelijk tentamen.

16. Het inhalen van een college binnen een klassikale opleidingsvariant is geen recht van de
student. Wel zullen wij indien wenselijk en organisatorisch mogelijk, het inhalen van een
lesdag proberen te faciliteren tegen een passende en op dat moment vast te stellen
vergoeding.

'17. lndien er bij uw opleiding (thuisstudie-variant of klassikale variant) sprake is van tentamens,
ontvangt u hierover de benodigde informatie. U bent zelf verantwoordelijk voor de
aanmelding en de betaling van het tentamen. De examendata en gelden voor de interne
tentamens worden door Hogeschool NTI vastgesteld.

18. Alle verplichte praktijktrainingen zijn (eenmalig) onderdeel van het lesrooster van een
klassikale opleiding. Aanmelding en betaling van de praktijktrainingen is daarmee niet van
toepassing binnen een klassikale opleiding. Wij maken in het rooster onderscheid tussen
facultatieve colleges en verplichte praktijktrainingen. De praktijktrainingen zijn verplicht
vanwege het toetsende element.

19. lndien u onverhoopt een college met daarin (een onderdeel van) een praktijktraining niet
heeft afgerond binnen een klassikale opleiding, dan dient u deze praktijktraining af te
ronden door deelname aan de reguliere praktijktrainingen van het NTI met de daarbij van
toepassing zijnde reguliere kosten voor het herkansen dan wel inhalen van een
praktijktraining.

20. Samenhangende praktijktrainingen (voorwaardelijkheid, eerst deel I en vervolgens deel ll)
dienen binnen de eigen klas doorlopen te worden. lndien de student onverhoopt een
specifieke training mist, dan zal deze training en de daarbij samenhangende training tegen
de reguliere examengelden ingehaald moeten worden. Tenzij er sprake is van een
calamiteit.

t Dit bedrag wordt vastgestetd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en kan wijzigen.
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artikel 5.6.1 Legitimatie

1. De student dient zich bij de toetsing te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs voozien
van een foto (paspoort, rijbewijs enz.). Let op: de gegevens moeten bij aanmelding conform
het geldig identificatiebewijs ingevoerd zijn. Wanneer dit afwijkt kan de student uitgesloten
worden van deelname.

2. lndien de student zich voor een toets niet kan legitimeren, kan de student worden
uitgesloten van deelname aan de toets.

3. De student dient voor de toets start een presentielijst te tekenen en tevens bij inlevering
van het complete (schriftelijk) toetswerk bij de inleverbalie te tekenen voor de overdracht
van zijn toetswerk aan de surveillant.

4. De gegevens moeten bij aanmelding conform het geldig identificatiebewijs ingevoerd zijn.
Wanneer dit afuvijkt kan de student uitgesloten worden van deelname.

artikel 5.6.2 Onvoorziene en bijzondere omstandigheden bij schriftelijke tentamens
en praktijktrainingen

1. ln geval van onvooziene omstandigheden direct voor en/of tijdens het schriftelijk
tentamenmoment of training, beslist de examenleider c.q. de exam¡nator over te nemen
maatregelen. Dit geschiedt zo mogelijk in of na overleg met de voorzitter van de
Examencommissie.

2. ln geval van onvooziene omstandigheden na het schriftelijk tentamenmoment of de
training beslist de voozitter van de Examencommissie.

3. Afhankelijk van een lichamelijke dan wel zintuiglijke handicap kan een aanpassing van de
tentamentijd dan wel het gebruik van (bijzondere) hulpmiddelen worden toegestaan. ledere
aanvraag wordt afzonderlijk beoordeeld. Aanvragen voor tentamentijdverlenging bij een
schriftelijk tentamen dan wel het gebruik van bijzondere hulpmiddelen dienen uiterlijk 2
maanden voor aanvang van het schriftelijk tentamen, voorzien van bewijsstukken, te zijn
ingediend bij de toetscoördinatie

4. Examens van Hogeschool NTl. De aanvraag voor speciale voorzieningen dient bij iedere
toetsing te worden herhaald. Hiertoe dient een schriftelijk vezoek te worden ingediend bij
de toetscoördinatie Examens.

5. Een student die tijdens het tentamen of de training te laat verschijnt, wordt toegelaten tot
een half uur na aanvang van het tentamen of de training. Voor deze student eindigt de duur
van toetsafname op hetzelfde tijdstip als voor de studenten die op tijd zijn begonnen.
Kandidaten mogen niet eerder dan een half uur na aanvang van het tentamen de
examenlocatie verlaten.

artikel 5.6.3 Onvoorziene en bijzondere omstandigheden bij digitale tentamens

1. Studenten dienen opmerkingen over een digitaal tentamen te melden bij het testcenter.
Deze opmerking zal opgenomen worden in het eindverslag.

2. Afhankelijk van een lichamelijke dan wel zintuiglijke handicap kan een aanpassing van de
tentamentijd dan wel het gebruik van (bijzondere) hulpmiddelen worden toegestaan. ledere
aanvraag wordt afzonderlijk beoordeeld. Aanvragen voor tentamentijdverlenging dan wel
het gebruik van bijzondere hulpmiddelen dienen uiterlijk 2 maanden voor aanvang van het
digitale tentamen, voorzien van bewijsstukken, te zijn ingediend bij toetscoördinatie
Hogeschool NTl. Let op: in het geval van verlenging tentamentijd, zal het digitale tentamen
in schriftelijke vorm worden afgenomen op een door NTI aangewezen locatie.

3. De aanvraag voor speciale voorzieningen dient bij ieder digitaal tentamen te worden
herhaald. Hiertoe dient een schriftelijk vezoek te worden ingediend bij toetscoördinatie
Hogeschool NTl.

4. Een student dient uiterlijk 15 minuten vóór aanvang van het digitale tentamen aanwezig te
zijn en zich te melden bij de balie van het Test Center. ls de student te laat, dan is het niet
mogelijk om aan het digitale tentamen deelnemen.

artikel 5.6.4 Annuleren toetsing

1. Een student kan bij een schriftelijk tentamen op de dag van inschrijving tot 24.00 uur
kosteloos annuleren. Na dit tijdstip is de student de volledige examenkosten verschuldigd,
tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden (calamiteit).
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2. Bij kosteloze annulering worden de examengelden gecrediteerd of gerestitueerd. De
examengelden kunnen niet voor een volgend tentamen worden gereserveerd.

3. Door Hogeschool NTI ontvangen examengelden komen voor restitutie in aanmerking in
geval van overlijden van de student voorafgaand aan de toets.

4. ln afwijking van lid 2 geldt voor de digitale tentamens dat het mogelijk is om tot uiterlijk I
dagen voor de tentamendatum kosteloos te annuleren en ontvangt de student een restitutie
van het totaal betaalde bedrag met inhouding van € 10,- administratiekosten (wijzigingen
onder voorbehoud). Examengelden kunnen niet voor een volgende boeking worden
gereserveerd.

5. Bij annuleringen vanaf 7 dagen tot 1 dag voor het digitale tentamen berekent hogeschool
NTI het volledige examengeld. Dit geldt tevens als de student op de dag zelf (al dan niet
aangekondigd) niet op het tentamen verschijnt. NB: Bij annuleringen binnen deze termijn
komen door Hogeschool NTI ontvangen examengelden alleen voor restitutie in aanmerking
in geval van overlijden van de student of familieleden in de 1e graad of bij de volgende
calamiteiten:

a.plotselinge gezondheidsproblemen, resulterend in een
ziekenhuisopname/consult bij de dokter (bewijs overleggen) of

b.extreme verkeerschaos/stakingen (vereist: een officieel afgegeven weeralarm
door het KNMI met de code rood) of

c.een calamiteit binnen het openbaar vervoer, zoals bijvoorbeeld een
stroomstoring met landelijke uitstraling, waarvoor een vertragingsbewijs wordt
afgegeven en waarbij geen langere reistijd vooraf door het desbetreffende
openbaar vervoer is aangekondigd ( bijv. ivm werkzaamheden).

Een gewone treinvertraging is geen reden tot calamiteit. De calamiteit moet schriftelijk
worden aangetoond binnen 1 week na de bewuste examendatum , tegelijkertijd dient de
nieuwe examen- of praktijkdag vastgelegd te worden

6. Een student die zich heeft teruggetrokken voor een toets en niet binnen een week na de
toets heeft aangegeven aanspraak op restitutie te maken op grond van het in lid 1, is de
volledige examengelden verschuldigd.

artikel 5.7 Vaststelling van de beoordelingen

1. De beoordeling van een toets geschiedt voor elke student afzonderlijk. De termijn voor de
beoordeling is:

Onderdeel Beoordelinq

Tentamen (schrifteliik of dioitaal) Tot 4 weken na laatste datum examenronde

Mondelinqe toets Uiterliik 4 weken na afname

Activerende leertaak (toetsopdracht) Uiterliik 4 weken na inleveren

Vooropdracht Praktiiktrainin g (th uisopdracht) Uiterliik tiidens de Praktiiktraininq

Eindoodracht Praktiiktrainino (thuisopdracht) Uiterliik I weken na de Praktiiktraining

Heziening eindopdracht Praktijktraining
(thuisoodracht)

Uiterlijk 4 weken na inleveren

Tentamenopdracht Uiterliik 4 weken na inleveren

Beroepsopdrachten (thuisopdracht of
schrifteliik)

Uiterlijk 4 weken na inleveren

Staqeverslaq (th uisopd racht) Uiterliik 4 weken na inleveren

Scriptie beoordelinq (thuisopdracht) Tot 6 weken na inleveren

Eindgesprek scriptie (afsluitend examen,
mondelinq)

Uiterlijk 4 weken na afname

2. De examinator voert de beoordeling uit. De Examencomm¡ssie stelt de beoordeling vast



Ondewijs- en examenregeling opleiding Soc¡aal pedagog¡sche Hulpvertening cRoHo 54617 24

3. De Examencommissie behoudt zich te allen tijde het recht voor over te gaan tot
herbeoordeling van toetsresultaten van de student indien zwaarwegende redenen
daartoe aanleiding geven.

4. De voozitter van de Examencommissie rapporteert het instellingsbestuur omtrent
uitzonderlijke situaties (denk aan schorsing) op het moment dat een uitzonderlijke
situatie zich voordoet en jaarlijks door middel van het jaarverslag.

5. Mededelingen over de toetsuitslag geschieden onder de verantwoordelijkheid van de
voozitter van de Examencommissie.

artikel5.7.l Vaststellingenbekendmakingschriftelijketentamenuitslag

1. Uiterlijk 20 werkdagen na het verstrijken van de schriftelijke tentamenper¡ode (= laatste dag
van de examenronde) komt de Examencommissie bijeen voor het vaststellen van de
tentamenresultaten.

2. De tentamenresultaten worden uiterlijk 20 werkdagen na het verstrijken van de
sluitingsdatum van een schriftelijk tentamenperiode aan de kandidaten via StudentenNet+
meegedeeld.

3. lndien er redenen zijn om van deze datum af te wijken, kan de voozitter van de
Examencommissie bepalen dat de termijn voor het vrijgeven van de toetsresultaten met ten
hoogste vijf werkdagen wordt verlengd. De kandidaat kan zich niet beroepen op
mondelinge en/of schriftelijke mededelingen over de tentamenuitslag buiten de
Examencommissie om.

4. Na overleg tussen de voozitter van de Examencommissie en de Business Unit Manager
van Hogeschool NTI mogen cijfers worden vastgesteld, indien er sprake is van minimaal 6
kandidaten en een slagingspercentage tussen de 55 en de 85 %.

artikel 5.7.2 Vaststelling en bekendmaking digitale en mondelinge tentamenuitslag

1. Uiterlijk 20 werkdagen na het verstrijken van de digitale of mondelinge tentamendatum zal
het cijfer vrijgegeven worden.

2. De resultaten worden uiterlijk vier weken na het verstrijken van de examendatum aan de
kandidaten via StudentenNet+ meegedeeld.

3. lndien er redenen zijn om van deze datum af te wijken, kan de voozitter van de
Examencommissie bepalen dat de termijn voor het vrijgeven van de toetsresultaten met ten
hoogste vijf dagen wordt verlengd. De kandidaat kan zich niet beroepen op mondelinge
en/of schriftelijke mededelingen over de tentamenuitslag buiten de Examencommissie om.

4. Na overleg tussen de voozitter van de Examencommissie en de Business Unit Manager
van Hogeschool NTI mogen cijfers worden vastgesteld, indien er sprake is van minimaal 6
kandidaten en een slagingspercentage tussen de 55 en de 85 %.

artikel 5.7.3 Vaststelling en bekendmaking uitslag praktijktrainingen

1. Uiterlijk 40 werkdagen na het verstrijken van de praktijktrainingen zal het cijfer vrijgegeven
worden.

2, De resultaten worden 40 werkdagen na de praktijktraining aan de kandidaten via
StudentenNet+ meegedeeld.

3. lndien er redenen zijn om van deze datum af te wijken, kan de voozitter van de
Examencommissie bepalen dat de termijn voor het vrijgeven van de toetsresultaten met ten
hoogste vijf dagen wordt verlengd. De kandidaat kan zich niet beroepen op mondelinge
en/of schriftelijke mededelingen over de tentamenuitslag buiten de Examencommissie om.

4. Na overleg tussen de voozitter van de Examencommissie en de Business Unit Manager
van Hogeschool NTI worden cijfers van trainingen en thuisopdrachten vrijgegeven en per
kwartaal vastgesteld. lndien er ovenregende redenen zijn om tot herbeoordeling over te
gaan zal dit op vezoek van de Examencommissie plaatsvinden. Vrijgegeven cijfers kunnen
binnen een 6 maanden na vrijgeven beoordeling met onderbouwing worden hezien.

artikel 5.8 Normering van de beoordelingen

1. De beoordeling van een tentamen of toets wordt uitgedrukt in één van de volgende
kwalificaties:
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2. Een cijfer op de schaal van I tot en met 10, voozien van maximaal één decimaal, waarbij
het cijfer 1 resp. 1.0 staat voor "zeer slecht", het cijfer 2 voor "slecht", het cijfer 3 voor "ruim

onvoldoende/zeer onvoldoende", het cijfer 4 voor "onvoldoende", het cijfer 5 voor "net niet
voldoende/matig/zwak", het cijfer 6 voor "voldoende", het cijfer 7 voor "ruim voldoende", het
cijfer I voor "goed", het cijfer 9 voor "zeer goed" en het cijfer 10 voor
"u itmuntend/u itstekend".

3. Afrondingen om te komen tot de beoordeling op een geheel cijfer dan wel een cijfer
voozien van één decimaal geschieden volgens de normale rekenregels. Dat betekent dat
decimalen vanaf 500. naar boven en decimalen lager dan 500. naar beneden worden
afgerond.

4. De student heeft voor een tentamen of toets een voldoende resultaat behaald, indien het
toegekende resultaat voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

. bij een cijferschaal van 1 tot en met 10: het toegekende cijfer is 5.5 of hoger;

. de kwalificatie V, RV, G, ZG, U is toegekend:

Onvoldoende = 5,4 of lager

Voldoende = 5,5 tot 6,4

Ruim voldoende = 6,5 tot 7,4

Goed = 7,5 tot 8,4

Zeer goed = 8,5 tot 9,4

Uitmuntend = 9,5 tot 10

5. lndien de student een reeds eerder afgelegde toets nogmaals aflegt, is de hoogst behaalde
beoordeling bepalend voor de vraag of de student aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

6. De Examencommiss¡e van Hogeschool NTI behoudt zich het recht voor om per ople¡ding
de uitslagregels vast te stellen.

artikel 5.9 Het verlenen van vrijstellingen

1. ln het reglement vrijstellingen (een bijlage van dit OER) zijn de richtlijnen voor een
aanvraag voor vrijstellingen opgenomen. Hierin wordt beschreven welke documentatie
moet worden aangeleverd. lndien vooraf vastgestelde diploma's en/of certificaten
vrijstelling bieden voor modules binnen de opleiding, staat dit aangegeven in de
opleidingsspecifieke studiehandleiding van de opleiding meegeleverd in het studiepakket
en in de voorlichting (studiegids en website www.nti.nl).

2. De student die elders een diploma heeft behaald op Bachelorniveau en die in aanmerking
wil komen voor vrijstellingen, dient hiertoe een schriftelijk gemotiveerd vezoek in bij de
vrijstellingscomm¡ssie. Bij het vezoek moet het diploma worden overgelegd evenals
verdere bewijsstukken om aan te tonen dat reeds is voldaan aan de vereisten voor de
betreffende ondenalijseenheid (onderwijseenheden, waarvoor vrijstelling wordt gevraagd).

3. Er kan na drie maanden van toekenning vrijstelling geen aanspraak meer gedaan worden
op het eerder verleende vrijstellingsadvies. De vrijstellingscommissie kan op gegronde
reden añivijken van de geldigheidsduur.

4. De student die in aanmerking wil komen voor stagevrijstelling op basis van werkervaring,
dient hiertoe een schriftelijk gemotiveerd vezoek in bij de vrijstellingscommissie conform
de voorschriften zoals beschreven in de bijlage van dit OER.

5. Er kan na drie jaar van toekenning stage vrijstelling geen aanspraak meer gedaan worden
op het eerder verleende stage vrijstellingsadvies. De vrijstellingscommiss¡e kan op
gegronde reden afrruijken van de geldigheidsduur.

6. De student die in aanmerking wil komen voor modulevrijstelling op basis van werkervaring,
dient hiertoe een schriftelijk gemotiveerd vezoek met een door een erkende EVC
(erkenning verworden competenties) aanbieder afgegeven EVC-rapportage in bij de
Examencommissie.

7. De vrijstellingscommissie, een subcommissie van de Examencommissie, beoordeelt aan
de hand van de overgelegde bewijsstukken of de student reeds voldoet aan de vereisten
gesteld voor de desbetreffende onderuijseenheid.

8. De vrijstellingscommissie heeft het recht om een vrijgegeven vrijstelling gedurende 6
maanden na afgifte onderbouwd in te trekken dan wel te wijzigen.
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9. De Examencommissie (gedelegeerd aan de vrijstellingscommissie) kent een vezoek voor
een vrijstelling toe, indien de student naar haar oordeel voldoet aan de vereisten gesteld
voor de desbetreffende ondenrijseenheid, waarbij geldt dat:

o De ingediende bewijzen voldoen aan de actualiteitseis (niet ouder dan 10 jaar dan wel
niet ouder dan 5 jaar voor juridische vakken)

. De ingediende bewijzen aantonen dat er sprake is van gelijkwaardigheid met de
ondenrijseenheid waarvoor vrijstelling wordt aangevraagd en

¡ ln ieder geval 80% van de eindtermen/leerdoelen van de onderwijseenheid wordt
afgedekt.

De vrijstellingscommissie kan onderbouwd een vrijstellingsvezoek in behandeling nemen
indien deze añuijkt van de richtlijnen voor een vrijstellingsvezoek.

7. De vrijstellingscommissie informeert de student schriftelijk over haar beslissing binnen vier
weken gerekend vanaf de datum waarop het vezoek is ontvangen.

8. lndien een vrijstelling wordt toegekend, ontvangt de student namens de
vrijstellingscommissie een bewijs van vrijstelling. Een kopie van dit bewijs wordt
toegevoegd aan het (digitale) dossier van de student.

9. Bij de studievoortgangsadministratie geldt in principe de ondertekeningsdatum van het
vrijstellingsbewijs als de datum waarop de onderwijseenheid is behaald.

10. Een ondenarijseenheid, waarvoor de student vrijstelling heeft gekregen, telt niet mee in
eventuele middelingen tot een eindcijfer.

artikel 5.10 Toekenning van studiepunten

1. Als een onderwijseenheid wordt afgesloten met een tentamen, is de onderwijseenheid
behaald en worden de bijbehorende studiepunten toegekend indien de student voor het
tentamen een voldoende resultaat heeft behaald.

2. Als een onderwijseenheid wordt afgesloten met twee of meer (deel)toetsen, is de
onderuvijseenheid behaald en worden de bijbehorende studiepunten toegekend indien de
student als beoordeling voor de ondenivijseenheid een voldoende resultaat heeft ontvangen
en tevens de resultaten behaald voor de (deel)toetsen voldoen aan de daaraan gestelde
eisen.

3. Als de student voor een onderwijseenheid een vrijstelling heeft gekregen, is de onderwijs-
eenheid behaald en worden de bijbehorende studiepunten toegekend.

4. Een minor is behaald en de bijbehorende 30 studiepunten worden toegekend indien de
student alle ondenrijseenheden heeft behaald waaruit de minor is samengesteld.

5. Als datum waarop de studiepunten zijn behaald, wordt geregistreerd de datum waarop het
tentamen of de laatste toets c.q. de laatste deeltoets is afgelegd die heeft geleid tot het
behalen van de onderwijseenheid c.q. de minor.

6. Heeft een onderwijseenheid betrekking op de praktische voorbereiding op de
beroepsuitoefening, dan worden aan die onderuijseenheid alleen studiepunten worden
toegekend als de activiteiten onder begeleiding van de opleiding plaatsvinden.

7. De student kan geen studiepunten (EC) behalen door compensatie van een onvoldoende
beoordeling voor een tentamen met één of meer voldoende beoordelingen van andere
tentamens.

artikel 5.11 Vastlegging en bekendmaking van de beoordelingen

1. De beoordelingen die een student heeft behaald, worden opgenomen in een geauto-
matiseerd systeem van studievoortgangreg¡stratie. Op het gebruik van dit systeem is de
Regeling Bescherming Persoonsgegevens van de instelling van toepassing. De resultaten
zijn voor de student in te zien via Studentennet+.

2. De beoordeling(en) die de student heeft behaald, is beschikbaar uiterlijk 20 werkdagen na
de laatste dag van de examenronde. Dit termijn kan door de Examencommissie tot vijf
dagen verlengd worden. Studenten worden hiervan op de hoogte gesteld.

3. Als datum waarop de studiepunten (EC) zijn behaald in geval van een voldoende
beoordeling, wordt in principe de datum geregistreerd waarop de toets is afgelegd.
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artikel5.12 Geldigheidsduurvanstud¡eresultaten

1. Ðe resultaten van met goed gevolg afgelegde tentamens blijven geldiggedurende de
gehele inschrijvingsduur.

2. Een toegekende vrijstelling is na inschrijving geldig voor een periode van zes jaar na datum

van toekenning. De geldigheidstermijn wordt niet verlengd. lndien het studieprogramma
van de opleiding verandert, heeft dit mogelijk gevolgen voor de geldigheidsduur.

3. De Examencommissie kan de geldigheidsduur van een beoordeling verkorten, indien

wijzigingen in het curriculum dit rechtvaardigen.

4. De Examencommissie kan de geldigheidsduur van een beoordel¡ng verlengen, nadat de

student hiertoe tijdig een beargumenteerd schriftelijk vezoek heeft ingediend bij de

Examencommissie.

artikel 5.13 lnzage van tentamens en toetsen

1. De student heeft te allen tijde gedurende maximaal 20 werkdagen na publicatie van het

tentamenresultaat eenmalig de mogelijkheid om een inzage voor het desbetreffende
tentamenresultaat aan te vragen bij toetscoördinatie Hogeschool NTI

2. Aanmelding voor een inzage gaat via het StudentenNet+. Kosteloos afmelden kan tot twee

weken voor inzagedatum bij de Toetscoördinatie. Daarna worden er € 2
administratiekosten (wijzigingen onder verbehoud) in rekening gebracht.

3. lnzage door een kandidaat van de door hem gemaakte en door een examinator
beoordeelde uitwerkingen gebeurt volgens de door Hogeschool NTI daarvoor opgestelde
aanwijzingen die tijdens de inzage worden aangereikt. lnzage materiaal mag op geen

enkele wijze het lokaal, waarin de inzage wordt gehouden, verlaten.

4. De examencommissie kan bepalen, dat de inzage en de bespreking geschieden op een
vaste plaats en op een vast tijdstip.

artikel 5.14 Bewaring van afgelegde tentamens en toetsen

1. Van elke student wordt een lijst met de bij de toetsen behaalde cijfers tenminste zeven jaar
digitaal bewaard.

2. Gedurende zeven jaar na afloop van het tentamen of de toets bewaart Hogeschool NTI de
door de kandidaten gemaakte uitwerkingen en de tijdens mondelinge toets opgestelde
protocollen voor inzage. Daarna worden deze vernietigd.

3. De examencommissie geeft de documenten bedoeld in de vorige leden op zodanige wijze
in bewaring dat de authenticiteit van de documenten gedurende de bewaartermijn gewaar-
borgd is. ln het dossier wordt in ieder geval opgenomen:

. lnschrijfformulier

o Bewijs vooropleiding (w.o. toelatingstoets +eventuele diplomawaardering)

¡ ldentificatie/GBAGetuigenschrift(kopie)

. Diplomasupplement

. Cijferlijst (indien van toepassing incl. vrijstellingsdossier w.o. de uitspraak )

. Stageovereenkomst of Stagevrijstellingsdossier (vezoek + uitspraak)

. Stageplan (incl. akkoord NTI) (indien van toepassing)

. Stageverslag (indien van toepassing)

. Beoordelingsformulier Stage door NT (indien van toepassing)

. Beoordelingsformul¡er Stage door werkplek (indien van toepassing)

. Scriptie

¡ Plan van aanpak scriptie (incl. akkoord NTI)

. Proces-verbaal afstuderen NTI

¡ Beoordelingsformulieropdrachtgeverscriptie

. lnschrijfformulier minor (indien van toepassing)
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' Annuleringsbr¡ef (indien van toepassing)

art¡ke!5.14.1 Geheimhoudingtoetsopgaven

1. De toetscoördinatie van Hogeschool NTI waarborgt geheimhouding b¡j de vervaardiging en
bewaring van de toetsopgaven.

2- De door de student gemaaktluitwerking, de toetsopgaven en het kladpapier blijven
eigendom van Hogeschool NTI en worden aan het ei-nd van de toets ingenomen.

3. De te maken toetsopgaven bewaard in een.gesloten envelop of doos waarop staanaangegeven: ¡

¡ de naam van het leervak;

o de datum van de toets c.q. het tentamen;

o het tijdstip van de toets c.q. het tentamen;

. de maximale duur van de toets c.q. het tentamen;

o het aantal ingesloten exemplaren.

4- De enveloppen of dozen met de schriftelijke tentamenopgaven worden onder
verantwoordelijkheid van de ambtelijk secretaris van de Èxamencommissie bij de aanvang
van de toets door de da,artoe gedelegeerde examenleider, in aanwezigheid van de
kandidaten, geopend. Hiervoor wordi getekend door de ambtelijk seðrËtaris.

artikel 5.15 lnhoud en inrichtíng stage & afstuderen
1. ln de hoofdfase moet de student een stage lopen voor 30 EC, tenzij anders wordt

aangegeven. De student richt zich tijdens de stage op het behalen úan vijf doelen,
namelijk;

. het opdoen van praktijkervaring;

¡ het verbreden en verdiepen van kennis;

o het verkrijgen van inzicht in het eigen functioneren, zelfstandig of in een team,
. binnen een bedrijf of instelling;

o het oriënteren op verdere beroepskeuzemogelijke;

. het voorbereiden op het afstuderen.

2. wanneer studenten aan hun stage mogen beginnen hebben ze minimaal hun
propedeutisch getuigschrift en 100 EC behaald.

3. Voordat begonnen kan. worden met de stage dient de stageplaats worden goedgekeurd
vanuit het NTl. De student moet een aanvraagformulier in?ienen voor de góeotéuring van
de stageplaats. Het formulier kan via studenténNet+ worden gedownload.

4' Binnen vijf dagen na erkenning van een stageplaats wijst Hogeschool NTI de student een
stageadviseur toe. De stageadviseur is een deskundigé uit hðt betrokken vakgebied.
Daarna moet er een stageplan worden opgesteld.

5 Gedurende de stage kunnen de student en de stagebegeleider voor advies terecht bij de
stageadviseur. De stagebegeleider en de student iappõrteren tweemaandelijks aan d'e
stageadvlseur over de voortgang van de stage. Met'behulp van deze rapporiages bewaakt
de stageadviseur de voortgang van de stage.

6' ln de hoofdfase moet de student afstuderen en hiervoor een scriptie opleveren (30 EC,
tenzij anders wordt aangegeven). Met het afstuderen laat de stu'dent åien oe gewenste
opleidingsspecifieke competenties tot het bachelorniveau te hebben ont*ixL"ld. D"
scriptie (samen met het eindgesprek) vormen de meesterproef in de opleiding en wordt
derhalve niet vrijgesteld.

7 - Gedurende het afstuderen kan de student voor begeleiding een beroep doen op de
toegewezen scriptieadviseur van het NTl.

8. Voordat begonnen kan worden met de scriptie, dient het plan van aanpak voor de scriptie
goedgekeurd te worden door de afstudeercommissie, een subcommissie van de
Examencommissie.
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9. Studenten kunnen pas opgaan voor het eindgesprek indien alle overige modules
(onderuijseenheden) uit de opleiding met voldoende resultaat zijn afgerond-

10. Zievoor overige bepalingen de specifieke handleidingen stage en afstuderen van de
hogeschool.

Artikel 5.16 Stage- en scriptiebeoordeling

1. Ter afsluiting van de stage stelt de student het stageverslag op.

2. Voor het eindgesprek waarin de stage wordt beoordeeld neemt de student het initiatief om

een afspraak te maken met de stagebegeleider. De begeleider beoordeelt de
werkzaamheden en de ontwikkeling van de beroepshouding. Het formulier "beoordeling

stage HBO" dat hiervoor gebruikt dient te worden is te downloaden van StudentenNet+.

3. De student stuurt het stageverslag en het "beoordelingsformulier stage HBO" (per post in
tweevoud) naar de toetscoördinatie Stage en overhandigt een exemplaar van uw
stageverslag aan de stagebegeleider. De toetscoördinatie Stage stuurt het stageverslag en
het "beoordelingsformulier stage HBO" door naar een vakdocent. Deze richt zich bij de

beoordeling voornamelijk oP:

. de volledigheid bij de uitvoering van het stageplan;

. voldoende uitwerking van de opdrachten; hierbij wordt ook beoordeeld of de
verschillende componenten van de competenties uit het beroepsprofiel voldoende
herkenbaar zijn;

. het behalen van het vereiste niveau;

. de mate waarin het verslag aan de taalkundige eisen voldoet;

. de theoretische inbedding;

. de methodische en systematische aanpak;

. de proceskanten;

. de mate van ontwikkeling van houding en vaardigheden.

4. Op basis van het stageverslag en het beoordelingsformulier stelt de stageadviseur de

beoordeling op. De toetscoördinatie Stage registreert en archiveert het
beoordelingsformulier en het stageverslag.

5. Binnen vijftien werkdagen na ontvangst van het stageverslag en het beoordelingsformulier
ontvangt de student van de toetscoördinatie Stage de waardering vastgesteld door de

Examencommissie.

6. Voor een succesvol afgesloten stage wordt het totale aantal studiepunten toegekend dat in

de studiegids uit de van toepassing zijnde jaargang is aangegeven.

7. Ter afsluiting van het afstuderen stelt de student een scriptie op. Onderdeel van de scriptie

is een toegepast onderzoek bij een externe opdrachtgever.

8. Het eindgesprek ter verdediging van de scriptie telt mee in de beoordeling van de

afstudeerfase en weegt mee in het bepalen van het eindcijfer.

g. De beoordeling van de opdrachtgever stage/ afstuderen telt niet mee voor het berekenen
van het eindcijfer stage/ afstuderen.

10. Zie voor overige bepalingen de specifieke handleidingen stage en afstuderen van de
hogeschool.

artikel5.l7 Studiefraudeenonregelmatigheden

1. De studenten of extraneus dient tijdens het afleggen van een toets uitsluitend gebruik te

maken van eigen capaciteiten en van materiaal, waarvan vanwege de Examencommissie
of examinator is bepaald, dat deze tijdens de toets mag worden gebruikt. Het is niet

toegestaan handelingen te verrichten die hiermee niet te verenigen zijn, zoals:

. afkijken bij medestudenten bij tentamens;

¡ verboden aantekeningen of verboden literatuur onder bereik hebben;

o inlichtingen aan medestudenten verschaffen of daartoe uitlokken;

. andere studenten onder valse naam toetsen laten doen;
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r lenen of kopen van antwoorden op summatieve vragen/opdrachten die thuís moeten
worden beantwoord;

. meedelen in groepswerkstukken zonder iets bij te dragen;

o plagiëren van andermans teksten;

¡ het overnemen van (onderdelen van) inzage materiaal.

2- Het is niet toegestaan om in schriftelijke werkstukken, scripties, stageverslagen of
andersoortige schriftelijke opdrachten plagiaat te plegen. Hiervan is onder meer sprake als:

o paSSages uit het werk van een ander nagenoeg woordelijk zijn overgenomen zonder
bronvermelding en/of;

. passages uit het werk van een ander zijn geparafraseerd zonder dat is aangegeven
dat het hier de opvatting of gedachtegang van een ander betreft en zonder
bronvermelding en/of;

. uitgewerkte ideeën of vondsten van een anderworden gepresenteerd als eigen ideeën
of vondsten.

3. Het is niet toegestaan om bij het verrichten van onderzoek fraude te plegen. Hiervan is
onder meer sprake als:

o gegêvens gebruikt voor het ondezoek worden verdraaid, worden vezonnen of
onverantwoord selectief worden weergegeven;

. standpunten, interpretaties en conclusies van anderen met opzet verdraaid worden
weergegeven.

4. lndien de student tijdens een toets heeft gehandeld in strijd met lid 1 vm 3, kan de
Examencommissie beslissen dat afgezien zal worden van een beoordeling. De student
wordt van verdere deelname aan de toets uitgesloten.

5. Hij/zij krijgt een aantekening en krijgt de mogelijk om deel te nemen aan het eerstvolgende
herkansingsmoment. Bij ernstige fraude kan het CvB op voorstel van de
examencommissie de inschrijving voor de opleiding van de betrokken student of extraneus
definitief beëindigen.

6. lndien studiefraude (dan wel andere onregelmatigheden) eerst na afloop van de toets wordt
vastgesteld, kan de voorzitter van de Examencommissie het uitreiken van het getuigschrift
en/of certificaat opschorten dan wel weigeren.

7. ln het kader van de bewustwording rondom plagiëren en het voorkomen van plagiaat dient
de student de regels voor citeren volgens de door Hogeschool NTI daarvoor opgestelde
aanwijzingen toe te passen. Een richtlijn voor citeren is te vinden op StudentenÑet+ en/of
Fronter.

8. Met het oog op de controle op studiefraude kan de student verplicht worden gesteld een
schriftelijk werkstuk of een scriptie, stageverslag of andersoortige schrifrelijke opdracht
(ook) elektronisch in te leveren.

9. staat de fraude als bedoeld in het eerste lid onherroepelijk vast, dan wordt ln de
studievoortgangadministratie vastgelegd dat de student heeft deelgenomen aan het
tentamen of de toets maar wegens fraude geen beoordeling heeft ontvangen.

10. Als de fraude wordt bemerkt tijdens het afleggen van het tentamen of de toets, kan de
examinator of de surveillant de student of extraneus verzoeken het lokaal terstond te
verlaten en van verdere deelnames uitsluiten.

11. De examinator of de surveillant die de fraude heeft bemerkt, stelt de Examencommissie via
de ambtelijk secretaris daarvan ten spoedigste schriftelijk op de hoogte.
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Hoofdstuk6 Studieloopbaanbegeleidingen studieadv¡es

artikel 6.1 Studieloopbaanbegeleiding

1. Het hoofd Studiebegeleiding draagt op vezoek van de Examencommissie zorg voor de
studieloopbaanbegeleiding van elke student, mede ten behoeve van zijn oriëntatie op
mogelijke studiewegen in en buiten de opleiding.

2. De student kan zich wenden tot zijn mentor voor problemen die rechtstreeks samenhangen
met de studie.

3. De student kan zich wenden tot de mentor voor problemen van persoonlijke aard, al dan
niet rechtstreeks samenhangend met de studie.

4. Het College van Bestuur draagt zorg voor een zodanige registratie van studieresultaten,
dat studenten te allen tijde een ovezicht van de door hem behaalde resultaten via
StudentenNet+ kan opvragen.

artikel 6.2 Studieadvies

1. De studiebegeleiding kan op verzoek de student een studieadvies verlenen.

2. De geboden flexibiliteit in het onderwijsconcept vraagt een zekere mate van
zelfredzaamheid en zelfstandigheid. De mentoren beantwoorden praktische (niet-
vakinhoudelijke) vragen over de studie en zijn als procesbegeleider binnen en buiten
reguliere kantooruren bereikbaar per telefoon, per mail en in de digitale leeromgeving. Ook
is het mogelijk om een face-to-face afspraak te maken met de mentor.

3. De Examencommissie kan namens het CvB aan het studieadvies een aflrvijzing voor de
opleiding verbinden. Een dergelijk afwijzend studieadvies wordt slechts gegeven, indien de
student naar het oordeel van de Examencommissie, met inachtneming van zijn persoonlijke
omstandigheden, niet geschikt wordt geacht voor de opleiding.

4. De vakinhoudelijke docenten zijn per mail, telefonisch en ¡n de digitale leeromgeving te
bereiken en, via de mentor, kan er een afspraak gemaakt worden met een docent.
Daarmee kan de student vraag gestuurd door complexe materie worden geloodst. Ook is
het, via de mentor, mogelijk om examentrainingen aan te vragen.

5. Het College van Bestuur draagt zorg voor een zodanige registratie van studieresultaten, dat
studenten te allen tijde een ovezicht van de door hem behaalde resultaten via
StudentenNet+ kan opvragen. De registratie van studieresultaten in StudentenNet+ wordt
tevens door de mentor geraadpleegd om gerichte studiebegeleiding te bieden.

6. ln de praktijk zal een deel van de studenten de doorlooptijd van vierstudiejaren gewild of
ongewild niet realiseren. Hiervoor wordt vanuit de opleiding studieloopbaanbegeleiding
aangeboden die gericht is op het nemen van maatregelen om de studeerbaarheid te
bevorderen en eventuele studiebelemmeringen weg te nemen

artikel 6.3 Gevolgen bindend afovijzend studieadvies

Van de student die een bindend studieadvies heeft ontvangen wordt de inschrijving van de
desbetreffende opleiding beeindigd. De student die een bindend studieadvies heeft ontvangen,
kan niet meer aan de instelling voor dezelfde opleiding als student worden ingeschreven.
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Hoofdstuk 7 Examencomm¡ss¡e

artikel 7.1 lnstelling en samenstelling examencommissie

1 ' De Examencommissie is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een
student voldoet aan de voon¡vaarden die deze regeling stelt ten aaniien van kennis, inzicht
en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad als bedoeld in art¡kel 4.2.

2. Het cvB stelt de Examencommissie in en benoemt de leden op basis van hun
deskundigheid op het terrein van de opreiding of groep van opieidingen. De
Examencommissie bestaat uit de voozitter (hoofddocent), hóofddoðenten (waarbíj er een
dekking per domein is) en relevante afgevaardigden uit hôt werkveld. De voozittei van de
Examencommissie is één van de hoofddocenteñ van de aangeboden hbo-opleidingen. De
commissie wordt ondersteund door een ambtel¡jk secretaris.

3. De benoeming door het cvB geschiedt voor een periode van vier jaar; de leden zijn
terstond herbenoembaar.

4. Het CvB draagt er zorg voor dat het onafhankelijk en deskundig functioneren van de
opleiding voldoende wordt gewaarborgd.

5. De Examencommissie benoemt uit haar midden een voorzitter en één plaatsvervangend
voozitters.

6' Voor het afnemen van tentamens en toetsen en het vaststellen van de uitslag daarvan wijst
de examencommissie examinatoren aan.

artikel 7.2 Taken en bevoegdheden examencommissie

1. lndien toetsen worden afgenomen door een externe exameninstelling, treedt voor die
tentamens de Examencommissie van deze externe exameninstelling-in Oe plaats van de
commissie zoals bedoeld in dit examenreglement.

2. ln geval van het afnemen van toetsen door een externe exameninstelling is het college van
beroep voor de examens voor de extern af te nemen toetsen van toepaising.

3. De Examencommissie bestaat uit docenten dan wel andere betrokkenen bij Hogeschool
NII 9i: betrokken zijn bij het vezorgen van het onderw¡js in de aangegeven
opleiding/opleidingen.

4. De Examencommissie laat zich bijstaan door examinatoren en surveillanten. De
examinatoren dienen aantoonbaar deskundig te zijn op het gebied van de door hen te
toetsen leerstof.

5. De dg91 het bevoegd gezag benoemde Examencommissie heeft de taken als omschreven
in de WHW, 7.12b. Nader geconcretiseerd zijn datde volgende taken:

¡ vaststellen van de richflijnen voor vervaardiging toetsing;

' het laten samenstellen en indien nodig corrigeren van de toetsen;

. erop toe zien dat de toetsing betrekking heeft op de gehele voor de module
voorgeschreven leerstof en evenwichtig verdeeld zijn. Externe deskundigen op
het gebied van de te toetsen leerstof kunnen hierin de Examencommissie
adviseren;

' beoordeling en vaststellen van de toetstechnische kwaliteit van de toetsing,
¡ vaststellen en evalueren van procedures en richtlijnen voor de beoordeling van

de door de kandidaten gemaakte uitwerkingen;

e vaststellen en herbeoordelen van toetsresultaten/ afsluitend examen;

r verlenen van vrijstellingen;

r toezien op het correcte verloop van toetsing;

¡ maatregelen nemen bij onregelmatigheden en/of calamiteiten;

' afhandeling van klachten/ geschillen m.b.t. toetsen, voor zover deze niet naar
voldoening zijn afgewikkeld door de toetscoördinatie;

' oordelen over de gerdigheid van vezuim daar waar de medewerker
toetscoördinatie geen uitsluitsel kan bieden;
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. jaarlijks voor I februari evalueren van het examenreglement;

¡ het uitoefenen van toezicht op het volgens de geldende procedures afnemen van
toetsen/ afsluitend examen en naleving van de criteria waaraan examinatoren
dienen te voldoen;

. evalueren van e¡gen werkzaamheden.

¡ uitbesteden van de volgende taken aan de toetscoördinatie:

1. het organiseren van toetsing in ruime zin;

2. het aanwijzen van surveillanten;

3. het laten corrigeren van de gemaakte toetsen.

6. Het lidmaatschap van Examencommissieleden eindigt indien de betrokkene niet meer aan
de instelling verbonden is.
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Hoofdstuk 8 Bezr¡rraar en Beroep

artikel 8.1 Bealaar bij Examencommissie Hogeschool NTI

1 . De kandidaat kan zowel ter zake van de inhoud, als tegen de gevolgde procedures van een
toets- c.q. tentamen bezwaar aantekenen bij de Examencommiss¡e. P/a Hogeschool NTl,
Schipholweg 101,2316 XC Leiden.

2. Bezwaar aantekenen dient te geschieden binnen 30 werkdagen na publicatie van het toets-
c.q. tentamenresultaat of, indien een werk¡nzage heeft plaatsgevonden, binnen 10
werkdagen na de datum waarop die werkinzage heeft plaatsgevonden.

3. De kandidaat ontvangt binnen 4 weken nadat het bezwaardoor Hogeschool NTI ontvangen
is schriftelijk bericht met de uitslag van de herbeoordeling.

4. Zie reglement Bezwaar en Beroep Hogeschool NTI in bijlage E.

artikel 8.2 Beroep bij het college van beroep voor de examens

1. De student kan beroep aantekenen bij het college van beroep voor de examens tegen
besluiten als bedoeld in artikel 7.61 WHW, waaronder een besluit:

. tegen de toekenning van een bindend añruijzend studieadvies als bedoeld in artikel 6.2
en 6.3;

. tegen de weigering een student tot de opleiding toe te laten nadat eerder een bindend
añivijzend studieadvies is toegekend;

o van examencommissies en examinatoren,

e beslissingen over het toelatingsondezoek als bedoeld in artikel 2.3;

o over de toelating tot de tentamens, toetsen en examens, niet zijnde een besluit van
algemene strekking;

¡ inzake meldingen van het met goed gevolg afleggen van het afsluitend examen, als
bedoeld in artikel 7.9d WHW;

. inzake toelating tot de opleiding als bedoeld in artikel 7 .28lid 4 WHW;

¡ inzake de studievoortgangscontrole, als bedoeld in artikel 7.9a WHW.

2. Een beroep tegen een beslissing van de Examencommissie of van een der examinatoren,
kan de student binnen een termijn van vier weken nadat de beslissing te zijner kennis is
gebracht, gemotiveerd en schriftelijk bij het College van beroep voor àe examens indienen.

3. Het College van beroep voor de examens beslist binnen 10 weken na ontvangst van het
beroepschrift.

Zie reglement Bezwaar en Beroep Hogeschool NTl.
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Hoofdstuk 9 Slot- en invoeringsbepalingen

Artikel 9.1 Onvoorziene gevallen

lndien een onmiddellijke beslissing noodzakelijk is, beslist de vooaitter van het College van
Bestuur. Haar beslissing deelt zij zo spoedig mogelijk mee aan de leden van de
Examencommissie en andere belanghebbenden.

Artikel 9.2 Bekendmaking van de regeling

Het CvB draagt zorg voor een passende en tijdige bekendmaking van deze regeling, van
nadere regels die door de Examencommissie zijn opgesteld, alsmede van wijzigingen van deze
stukken.

Artikel 9.3 Citeertitel, inwerkingtreding

Deze regeling vervangt de eerder voor de opleiding geldende Onderwijs- en examenregel¡ng en
kan worden aangehaald als Onderwijs- en examenregeling opleiding Sociaal Pedagogische
Hulpverlening en treedt in werking op I maart2012.

Leiden, februari2012

Het bevoegd gezag,

Voorzitter College van Bestuur van Hogeschool NTI
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Bijlage A Gompetenties van de opleiding

Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met
kritische instelling kunnen werken en beschikt de student over de volgende competent¡es op
hbo-niveau:

1. De Social Worker is in staat om - samen met de doelgroep, opdrachtgever en andere
betrokkenen - de kwaliteit van de verschillende sociale dimensies waarin een individu,
groep en samenleving, betrokken zijn. te verkennen. te analvseren en te definiëren;
met name in situaties waarin de kwaliteit van het bestaan onder druk staat.

2. De Social Worker is in staat tot methodisch handelen in sociaal aqoeische contexten
en tot het verantwoorden van dat handelen, waarbij een gerichtheid op zelfregulatie en
zelfontwikkeling van cliënt, groep en organisatie centraal staat.

3. De Social Worker is in staat om te werken in en vanuit een bedriif of orqanisatie,
waarbij zijn functioneren aansluit brj wat de context vereist.

4. De'social Worker is in staat om een aantal aan de eiqen persoonliikheid verþonden
vermoaens professioneel in te zetten op zodaniae wiize dat afstand en nabi¡he¡d.
presentie en interventie worden oecombi neerd.

5. De Social Worker beschikt over uitstekende sociale en communicat¡eve competenties.
Hij is in staat om in een (sociaal agogische) beroepsomgeving samen te werken en
mee te denken over de doelen en inrichtinq van de orqanisatie. Hij kan intern en extern
communiceren op alle niveaus.

6. De Social Worker beschikt over de juiste zelfsturende competenties en heeft een
adequate beroepshouding. Hij is in staat ziin eiqen ontwikkelino te sturen en te
requleren. hii kan reflecteren op de eiqen ontwikkelino en hii ontwikkelt een
beroepshoudino met ruimte voor normatief-culturele asnecten Hij is in staat, om een
bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering van de branche. Hij kent het
belang van methodisch werken zowel voor de eigen (beroeps) ontwikkeling als voor
het verder uitbouwen van praktijkgericht (evidence based) ontwikkelen van een
instrumentarium voor het Social Work werkveld.

ln onderstaand schema staat aangegeven op welk niveau een student na afronding van de
opleiding dient te functioneren met betrekking tot het geleerde tijdens de opleiding en specifiek
binnen een module:

Niveau 1 De student voert met enige mate van begeleiding enkelvoudige taken met een
voorspelbaar verloop en resultaat uit binnen een omgeving waar beperkte
factoren van invloed zijn.

Niveau 2 De student voert zelfstandig meervoudige taken uit in een omgeving waarop
meerdere en veranderlijke factoren van invloed zijn.

Niveau 3

Bachelorniveau

(zie ook Dublin
Descriptoren)

De student voert geheel bekwaam zelfstandig meervoudige complexe taken uit in
een deels onvoorspelbare complexe omgeving waarin belangen- en
waardetegenstellingen een rol spelen.

Niveau 4

Masterniveau

(zie ook Dublin
Descriptoren)

De student voert zelfstandig en flexibel meervoudige complexe taken uit in een
onvoorspelbare complexe omgeving waarin sprake is van kritieke situaties. Hij
kan zijn handelen (competenties) evalueren en anderen ondersteunen bij het
toepassen van hun competenties.
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Gen e rÍ e ke Bachelor com peÍenfies

De generieke Bachelor competenties zijn van toepassing binnen iedere hbo-opleiding en dienen
gedurende de opleiding tot het gewenste Bachelorniveau te worden ontwikkeld. Deze
generieke competenties staan met name centraal tijdens de generieke modules binnen de

opleiding en tijdens de stage - en afstudeerfase.

Competentie lndicatoren

1 Brede professionalisering
Wil zeggen dat de student aantoonbaar
wordt toegerust met actuele kennis die
aansluit bij recente (wetenschappelijke)
kennis, inzichten, concepten en
onderzoeksresultaten, alsmede aan de in
het beroepsprofiel geschetste
(internationale) ontwikkelingen in het
beroepenveld, teneinde zich te
kwalifìceren:

r het zelfstandig kunnen uitvoeren
van de taken van een
beginnend beroepsbeoefenaar;

¡ het functioneren binnen een
arbeidsorganisatie;

r de verdere professionalisering
van de eigen
beroepsuitoefening c.q. het
beroeo.

Werkt zelfstandig en resultaatgericht
samen ¡n een multidisciplinair team,
ook in een internationale omgeving,
Geeft richting en inhoud aan de
ontwikkeling van de persoonlijke
beroepsrelevante competenties,
onder andere op basis van feedback
en reflectie.
Kan (recent wetenschappelijke)
kennis en inzichten toepassen in
verschillende beroepssituaties.
ls ondernemend, toont initiatief en
durft risico te nemen.
ls toegerust met actuele kennis,
inzichten, concepten en
onderzoeksresu ltaten.
ls resultaatgericht en stressbestendig
bijkritische beroepssituaties.

a

a

a

a

2 Multidisciplinaire integratie
De integratie van kennis, inzichten,
houdingen en vaardigheden (van
verschillende vakinhoudelijke disciplines),
vanuit het perspectiefvan het
beroepsmatig handelen.

ls toegerust om oplossingen te
bieden voor vraagstukken gesteld
vanuit verschillenden disciplines van
het beroepenveld.
Kan kennis, inzichten, houdingen en
vaardigheden van verschillende
vakinhoudelijke disciplines integreren
vanuit het perspectiefvan het
beroepsmatiq handelen.

a

a

3 (Wetenschappelijke) toepassin g

De toepassing van beschikbare relevante
(wetenschappelijke) inzichten, theorieën,
concepten en ondezoeksresultaten bij
vraagstukken waar afgestudeerden in
hun beroepsuitoefening mee
qeconfronteerd worden.

Kan (recent wetenschappelijke)
kennis, inzichten, theorieën,
concepten en ondezoeksresu ltaten
toepassen op een voorspelbare en
betrouwbare manier in verschillende
beroepssituaties.
Kan relevante informatie verzamelen
uit diverse bronnen.

a

a

4 Transfer en brede inzetbaarheid

De toepassing van kennis, inzichten en
vaardigheden in uiteenlopende
beroepssituaties.

Kan kennis, inzichten en
vaardigheden toepassen in
verschillende beroepssituaties.
Kan kennis, inzichten en
vaardigheden overdragen aan
professionals binnen de organisaties.

a

a

5 Greativiteit en complexiteit in
handelen

Vraagstukken in de beroepspraktijk,
waarvan het probleem op voorhand niet
duidelijk is omschreven en waarop de
standaardprocedures niet van toepassing
zljn

. Kan vraagstukken in de
beroepspraktijk, waarvan het
probleem op voorhand niet duidelijk is
omschreven en waarop
standaardprocedures niet van
toepassing zijn, analyseren.

o Komt met ideeën voor oplossingen.
. ls creatief, heeft zicht op (on-

)moqeliikheden.

6 Probleemgericht werken

Het zelfstandig definiëren en analyseren
van complexe probleemsituaties in de

a

a

Kan zelfstandig eert probleem
definiëren bij een complexe
praktijksituatie.
Analyseert de gestelde eisen en
moqeliikheden.
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kennis en (theoreüsche) inzichten, het
ontwikkelen en toepassen van zinvolle
(nieuwe) oplossingsstrategíeën en het
beoordelen van de effectiviteit hiervan.

beroepspraktijk op basis van relevante

relevante theoretische kennis en
inzichten,
Ontwikkelt en past zinvolle
oplossingsstrategieën toe en kan de

hiervan

a

a

Pakt de problemen
stelselmatig aan op

uit het vakgebied
basis van

7 Methodisch en reflectief denken en
handelen

Het stellen van realistische doelen, het
plannen c.q. planmatig aanpakken van
werkzaamheden en het reflecteren op het
(beroepsmatig) handelen, op basis van
het vezamelen en analyseren van
relevante informatie.

omgeving een ondezoekstraject,
ontwikkeltraject en
implementatietraject inrichten en een
geschikte methoden kiezen en
toepassen.

o Stelt realistische doelen.
¡ Stelt projectplannen op.o Kan een projectplan beoordelen op

inhoudelijke, financiële en
organisatorische gronden.

¡ Voert werkzaamheden van het project
uit volgens de geselecteerde
methoden en technieken.

o Reflecteert op het beroepsmatig
handelen op basis van het
veaamelen en analyseren van

Kan in een multidisciplinairea

I Sociaalcomm unicatieve bekwaamheid

Het communiceren en samenwerken met
anderen in een multiculturele,
internationale en/of multidisciplinaire
omgeving en het voldoen aan de eisen
die het participeren in een
arbeidsorganisatie stelt.

Comm uniceert op diverse manierena

effectief met verschillende
geledingen.

. Werkt zelfstandig en werkt
resultaatgericht samen in een
multidisciplinair team.

¡ Kan kluisteren nar de inbreng van
een ander.

. Heeft een eigen inbreng.
¡ Reflecieert op eigen gedrag.
. Kan conflicten hanteren.
. Kan vakliteratuur in de Nederlandse

en de Engelse taal lezen.
. Kan een verslag of rapport opstellen

de

9 Basiskwalificering voor
managementfuncties

Het uitvoeren van eenvoudig
leidinggevende en managementtaken.

Kan leidinggevende en
managementtaken uitvoeren

a

a

a

ls in staat om duidelijke instructies te
geven en planningen op te stellen.
Controleert de voortgang in een
project en kan anticiperen op
onvooziene omstandigheden
Voert effectief en efflciënt overleg met
betrokkenen.
Kan werk verdelen en delegeren
binnen een project

a

o

10 Besef van maatschappelijk
verantwoordelijkheid

Begrip en betrokkenheid zijn ontwikkeld
met betrekking tot ethische, normatieve
en maatschappelijke vrage
samenhangend met de toepassing

n

VA n
kennrs en de (toekomstige)

a

aspecten.
o ls betrokken bij haar of zijn

taakstelling.
o lskwaliteitsgericht.
. ls prestatiegericht.
. ls gericht op dienstverlening
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Dublin Descriptoren

De Dublin Descriptoren zijn algemene beschrijvingen voor het e¡ndniveau van de eerste,

tweede en derde cyclus in het hoger onderwijs, in Nederland voor de graden van Bachelor,
Master en Doctor. De descriptoren voor het eindniveau van de Bachelor en de Master zijn als

referentiepunten opgenomen in het accreditatiekader van de NVAO, en luiden als volgt.

Omschrijving niveau Bachelor en Master ( 'Dublin descriptoren')

Dublin
Descriptoren

Bachelor niveau Master niveau

Kennis en inzicht Heeft aantoonbare kennis en
inzicht van een vakgebied,
waarbij wordt voortgebouwd
op het niveau bereikt in het
voortgezet onderwijs en dit
wordt overtroffen; functioneert
doorgaans op een niveau
waarop met ondersteuning van
gespecialiseerde handboeken,
enige aspecten voorkomen
waarvoor kennis van de
laatste ontwikkelingen in het
vakoebied vereist is.

Heeft aantoonbare kennis en inzicht,
gebaseerd op de kennis en het inzicht

op het niveau van Bachelor en die deze

overtreffen en/of verdiepen, alsmede
een basis ofeen kans bieden om een

originele bijdrage te leveren aan het

ontwikkelen en/of toepassen van
ideeën, vaak in ondezoeksverband.

Toepassen kennis
en inzicht

ls in staat om zijnlhaar kennis
en inzicht op dusdanige wijze
toe te passen, dat dit een
professionele benadering van
zijnlhaar werk of beroep laat
zien, en beschikt verder over
competenties voor het

opstellen en verdiepen van
argumentaties en voor het
oplossen van problemen op
het vakqebied.

ls in staat om kennis en inzicht en
probleemoplossende vermogens toe te
passen in nieuwe ofonbekende
omstandigheden binnen een bredere
(of multidisciplinaire) context die
gerelateerd is aan het vakgebied; is in

staat om kennis te integreren en met

complexe materie om te gaan.

Oordeelsvormlng ls in staat om relevante
gegevens te verzamelen en

¡nterpreteren (meestal op het
vakgebied) met het doel een
oordeel te vormen dat mede
gebaseerd is op het afwegen
van relevante sociaal-
maatschappelijke,
wetenschappelijke of ethische
asoecten.

ls in staat om oordelen te formuleren op

grond van onvolledige of beperkte
informatie en daarbij rekening te
houden met sociaal-maatschappelijke
en ethische verantwoordelijkheden, die
zijn verbonden aan het toepassen van

de eigen kennis en oordelen.

Communicatie ls in staat om informatie,
ideeën en oplossingen over te
brengen op een publiek
bestaande uit specialisten of
niet-specialisten.

ls in staat om conclusies, alsmede de
kennis, motieven en overwegingen die
hieraan ten grondslag liggen, duidelijk
en ondubbelzinnig over te brengen op

een publiek van specialisten of niet-
specialisten.

Bezit de leervaardigheden die
noodzakelijk zijn om een
vervolgstudie die een hoog
niveau van autonomie
veronderstelt aan te qaan.

Bezit de leervaardigheden die hem of
haar in staat stellen een vervolgstudie
aan te gaan met een grotendeels

zelfgestuurd of autonoom karakter.

Leervaardigheden
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Bíjlage B Modules propedeutische fase

Toetsvorm

40

a

o

Tentamens: kunnen schriftelijk (afname locatie NTI) of digitaal worden afgenomen,
actuele vorm is te vinden op Studentennet+.

Training is met voldoende resultaat afgesloten indien: voor- en eindopdracht
voldoende en actieve deelname tijdens de training.

Toetsvormen: zie artikel 5.7.

Module Aantal
ECTS

Toetsvorm Competenties
(nummering
aanhouden uit
biilaqe A)

Niveau

(1,2 of3)

Studie- en
ntatie

2 Praktijktraining 1 1

Sociale kaart van
Nederland

4 Opdracht

(tentamenopdracht)

1 1

Ontwikkelingen in het
werkveld Social Work

4 Opdracht
(tentamenopdracht)

1en3 1

POP 4 Opdracht
(tentamenoodracht)

b 1

Methodisch werken
binnen Social Work

b Opdracht
(tentamenopdracht)

1, 2,3, 4 en 6 1

Communiceren 4 Praktiiktraininq 4en5 1

Groepsdvnamica 4 Tentamen 3en5 1

Betekeniskantelino 2 Praktiiktraininq 1,2, 4 en 6 1

Psychologische
stromingen

4 Tentamen 1en2 1

Methoden van
Ondezoek I

4 Tentamen 2en6 1

Waarnemen,
observeren,
interpreteren

4 Tentamen 1 1

Signaleren 4 Opdracht

(tentamenopdracht)

1 'l

Preventie 6 Opdracht

(tentamenoodracht)

2,3 en 4 1

Voorlichting en
Presenteren

4 Praktijktraining 2,4, 5 en 6 1

lntegratieve
Beroepsopdracht
Reflectie & Evaluatie
Social Work

4 Opdracht

(tentamenopdracht)

4en5 1
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Bijlage G Modules hoofdfase (postpropedeutische fase)

Toetsvorm
o Tentamens: kunnen schriftelijk (afname locatie NTI) of digitaal worden afgenomen,

actuele vorm is te vinden op Studentennet+.

r Training is met voldoende resultaat afgesloten indien: voor- en eindopdracht

voldoende en actieve deelname tijdens de training.

¡ Toetsvormen: zie artikel 5.7.

41

Module Aantal
ECTS

Toetsvorm

Teamsamenwerkinq 4 Praktiiktraininq

Organisatieleer 4 Opdracht

(tentamenopdracht)

Jeugdzorg en - beleid 4 Opdracht

(tentamenopdracht)

Omoaan met diversiteit 4 Praktiiktrainino

Observeren en Diagnosticeren 4 Opdracht

(tentamenoodracht)

Oriëntatie op Systeemgericht
werken

4 Praktijktraining

Ouderenzorq 4 Tentamen

Psychopathologie 6 Tentamen

Oovoedi nqsondersteuning 4 Tentamen

Agogische
oesoreksvaardiqheden

4 Praktijktraining

Werken met leefgroepen 2 Praktiiktrainino

Behandelingsplan opstellen 4 Opdracht

(tentamenopdracht)

Methode van onderzoek ll 4 Opdracht

(tentamenopdracht)

Diaqnostische vaardigheden 4 Praktiiktrainino

Oriëntatie op beleid 4 Opdracht

(tentamenopdracht)

Svsteemoericht werken 5 Tentamen

Casemanaqement 5 Praktiiktrainino

Emoowerment en Diversiteit 5 Tentamen

Projectmatig weken in de
sociale sector

5 Praktijktraining

Minor (zie biilaqe D) 30 varieert

Staoe (incl. beroepsopdrachten) 40 Staoe

Afstuderen 30 Opdracht

(tentamenopdracht)
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Bijlage D Modules keuzedeel van de opleid¡ng

Minor I Hulpverlening

Minor 2 Cultuur & Maatschapptj

Minor 3 Mediation

42

Module Aantal
ECTS

Toetsvorm

4

Hulpverlening bij huiseliik qeweld 4

Schuldpreventie 4

Verdieping Schuldh ulpverleninq 4 Tentamen

H aan ouderen 4

ul Þ T

I ntegratieve Beroepsopdracht 4 Opdracht

(tentamenopdracht)

Module Aantal
ECTS

Toetsvorm

lntercultureel Management 4

Jeugdsubculturen 4 Opdracht

Conceptontwikkeling 4 Opdracht

muzische vormi 6

Verdieping Community Arts 6 Opdracht

I ntegratieve Beroepsopdracht b Opdracht

(tentamenopQracht)

Module Aantal
ECTS

Toetsvorm

Conflictkunde I Tentamen en opdracht

naar 4

Confl ictmanaqementsystemen 4

Mediation en arbeidsconfl icten I
I ntegratieve Beroepsopdracht b Opdracht

(tentamenopdracht)
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Toetsvorm
o Tentamens: kunnen schriftelijk (afname locatie NTI) of digitaal worden afgenomen,

actuele vorm is te vinden op Studentennet+.

r Training is met voldoende resultaat afgesloten indien: voor- en eindopdracht
voldoende en actieve deelname tijdens de training.

o Toetsvormen: zie artikel 5.7.

43
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Bijlage E:Reglement Bezwaar en Beroep

Werkwijze

1' op inzage van de schriftelijke elr digitale toetsopgaven is van toepassing hetgeen daaroverbepaald is in de Onderuvijs- en Examenregeting'þen¡.
2. De student heeft gedurende 2_0werkdagen na publicatie van de toets_ c.q.

tentamenresurtaten de mogerijkheid omlen inzage aan te ;rag";.ì;nmerding voor eeninzage gaat via het StudentenNet+. Let opl Afmeiden kan totiivãe *ãken uoor inzage
datum, daarna zijn de regers zoars omscÉreven in artiker ¿.+ van t<raãnt.

3' Na twee maanden wordt het voiledige archief bijgewerkt en worden de toets- c.q.tentamenresultaten van twee maanden oud overgebracht naar een extern arch¡ef. lnzage isdan alleen mogelijk tegen een betaling van € j00,00.

4' lnzage door een student van de door hem gemaakte en door een examinator beoordeelde
uitwerkingen van toets- c.q.. tentamenopgaùen gebeurt vorgens oe àóor Hogeschoor NTrdaarvoor opgestelde aanwijzingen.

5. op studentenNet+ worden de data en tijden van de inzagemomenten gepubriceerd. Destudent kan zich aanmerden voor een iniagemoment via-studentenNeì+. per
inzagemoment is een capaciteit voor 25 deãrnemers. Zodra het inzàgãmoment is'volgeboekt' wordt dit binnen Studentennet+ aangegeven en is inschiijven niet meer
mogelijk.

6' lnzage van toets- c.q. (digitale) tentamenresultaten vindt in principe plaats in het NTI-gebouw te Leiden. Hogeschoor NTr bepaart datum en t¡jd, ü;roô håiîoets_ c.q.
tentamenwerk kan worden ingezien.

7. Bij het inzien van gemaakte toets- c.q. tentamenopgaven heeft de kandidaat de
beschikking over;

. opgaven van desbetreffende toets- c.q. tentamen met eventuele bijlagen;

. destandaardantwoorden;

o de door de student ingereverde toets- c.q. digitare tentamenuitwerkingen.

Bovengenoemde bescheiden worden na de werkinzage weer ingenomen.
8 of iets goed dan wel (gedeeltelijk) fout ís beantwoord, kan de student nagaan aan de handvan de toets- c.q. tentamenuitwerkingen met daarnaast de standaardantwoorden. Op hettoets- c.q. tentamenwerk zijn geen cõrrecties aangebracht.

I' De bij inzage aanwezige surveillant kan eventuele inhoudelijke vragen niet beantwoorden.uw vragen en opmerkingen dienen daarom op het uitwerkfäpi"r'sË"åhi"ven te worden. Devragen zullen vervolgens worden voorgelegd aan een corrector. Binnen vier weken
ontvangt de student een reactie.

10' Bij afwezigheid, zonder dit zeven dagen voor de inzagedatum bekend gemaakt te hebbenvia de mentor, zal€25,- in rekening gebracht worden-door middel van ãÀn acceptgiro die uthuisgestuurd krijgt.

1l De toetscoördinatie van Hogeschool publiceert de data dat een toets c.q. tentamenwerk
ingezien kan worden op het StudentenNet+.

l2 Naast een inzage kan een student ook gebruik maken van een studie/tentamenadvies. Destudent moet een toets of een tentamen minimaal drie teer jeoãan ñåboen, voordat hij eenvezoek tot een studie of tentamenadvies kan indienen O¡ Oã mentor. óe werren zul6ndoorgezonden worden naar de vakdocent, die in deze sitúatie slechts ããn adviserende rolheeft Hierdoor kan een inzagemoment vervailen of de studenil<an nããst oe
inzagemomenten van deze régel gebruik maken. De administratiet<osiãn n¡ervoor bedragen€25,00 (wijzigingen onder voorbeñoud).

Bea¡raar aantekenen

1 3. kandidaat kan zowel ter zake van de inhoud, als tegen de gevolgde procedures van eentoets- c.q. tentamen b..:y-? ., aantekenen bij de Exámencõnm¡s's,e.'Þ¡a Hogeschoor NTr,Schipholweg 101,2316 XC Leiden.
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'14. Bezwaar aantekenen dient te geschieden binnen 30 werkdagen na publicatie van het toets-
c.q. tentamenresultaat ol indien een werkinzage heeft plaatsgevonden, binnen 10

werkdagen na de datum waarop die werkinzage heeft plaatsgevonden.

15. Een bezwaarschrift dient ten minste de volgende elementen te bevatten:

. u¡tgebreide inhoudelijke argumentatie van de redenen die aan het

. bezwaarschrift ten grondslag liggen;

. naam en adres van de kandidaat,

r de naam van toets- c.q. tentamen;

¡ -het studentennummer, waaronder toets- c.q. tentamen is afgelegd.

16. Bij een bezwaar ter zake van de inhoud van een toets- c.q. tentamen beoordeelt een lid

ván de Examencomm¡ssie of zo nodig een andere door die commiss¡e aan te wijzen

deskundige het digitale tentamen en/of het gemaakte tentamenwerk opnieuw en vergelijkt

zijn beoordelingen met die van de oorspronkelijke correctoren'

17. Bij een bezwaar ter zake van de gevolgde procedures van een tentamen hoort de

Eiamencommissie de betrokken partijen zoals de toetscoördinatie, correctoren en/of
examinatoren.

1 B. De kandidaat ontvangt binnen 4 weken nadat het bezwaar door Hogeschool NTI ontvangen

is schriftelijk bericht met de uitslag van de herbeoordeling'

19. Voor een herbeoordeling is de kandidaat een bedrag van €25,00 verschuldigd, welk bedrag

dient als tegemoetkoming in de te maken kosten. Wordt de student in het gelijk gesteld,

dan worden de betaalde €25,00 aan de kandidaat gerestitueerd.

De in artikel 18 genoemde €25,00 moeten worden voldaan door middel van een acceptgiro.

Beroep aantekenen

20. ls bij de Examencommissie bezwaar aangetekend tegen de uitslag van een toets- c.q.

tentåmen, de gang van zaken tijdens een toets- c.q. tentamen en/of de inhoud van een

toets- c.q. tentãmen en is de student het niet eens met de uitspraak van deze commissie,

dan kan iegen die uitspraak in beroep worden gegaan bij het College van beroep voor de

examens, p/a Hogeschool NTl, Schipholweg 101, 2316 XC Leiden.

21 . HelCollege van beroep voor de examens oordeelt inzake ingediende beroepschriften
geheel zelfstandig, zonder ruggespraak met enige instantie.

22. Beroep aantekenen dient te geschieden per brief binnen 4 weken na desan de student
gedane mededeling. ln de linkerbovenhoek van de envelop van het beroepsschrift dient het

woord 'BEROEPSCHRIFT' te worden vermeld. De medewerker toetscoördinatie tekent op

de envelop de datum van ontvangsUpersoonlijke overhandiging aan.

23. Voor het in beroep gaan is de student een bedrag van €50,00 verschuldigd, welk bedrag

dient als tegemoetkoming in de te maken kosten. Wordt de student door het College van

beroep voor de examens in het gelijk gesteld, dan worden de betaalde €50,00 aan de

student gerestitueerd.

24. De in artikel 23 genoemde €50,00 moeten worden overgemaakt op bankrekening

442797230 t.a.v. de toetscoördinatie van Hogeschool NTI te Leiden. Het beroep wordt niet

eerder ontvankelijk verklaard dan nadat het verschuldigde bedrag is ontvangen.

25. Wordt beroep aangetekend ter zake van de inhoud van een toets- c.q. tentamen, dan

verwijst het College van beroep voor tentamens zo nodig terug.

26. Betreft het beroepschrift de procedure van een toets- c.q. tentamen, dan hoort het College

van beroep voor de tentamens zo nodig betrokken partijen.

27. Helçollege van beroep voor de tentamens stelt de student binnen tien weken, nadat het

beroepschrift ontvankelijk is verklaard, schriftelijk van haar bevindingen op de hoogte.



Een vrijstellingsverzoek indienen

1. Bij het indienen van een vrijsteilingsvezoek hebt u drie mogerijkheden:

U schrijft zich in voor een HBO-opleiding en u dient gelijktijdig een vrijstellingsvezoek in. Hetvrijstellingsondezoek is in dit geval kos[eloos.

' !1ylt vn¡blijvend weten of u in aanmerking.komt voor vrijstellingen voor een bepaaldeHBo-opleiding en op basis van de uitkomit van het vri¡sieirrntsänoezoek besluiten of
u zich inschrijft voor.de HBo-opleiding. ln dit geval woiot er c-¿i,5i per HBo-opteiding
in rekening gebracht voor het beoordelen varihet vrijstellingsìeËóãr. Rts u z¡cn
binnen twee weken na ontvangst van de uitstag inscirrijft, õiuãn;i; de kosten van hetvrijstellingsvezoek à € 47,50 retour.

' U bent al student bij Fl ryÏ en wilt tijdens uw studie vrijstellingen aanvragen. ln ditgeval wordt er per vrijstellingsvezoek € 47,s0 in rekeniñg gebiachivoor het
beoordelen van het verzoek.

2. voor het indienen van een vrijstellingsveaoek dient u gebruik te maken van het
vrijstellingsformulier van Hogeschooi NTl. D¡t formulieidient vorreoi! ãn naar waarheid teworden ingevuld' lncomplete vrijstellingsvezoeken worden n¡et ¡n oËÀänoeling genomen.

3' Het.volledig ingevulde en ondertekende vrijstellingsformulier dient, inclusief bijlagen, per e-mail vezonden te worden naar vrijsteiling@nti.nrindien u o" uãóir"uiþet aanvezending per post, dient gebruik gemaakt te worden van het vorgende"adres:
NTI Vrijstellingscommissie

p/a Hogeschool NTI

Antwoordnummer10409

2300 WB Leiden
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Bijlage F Reglement vrijstellingsverzoek

Vrijstelling van stage

4. Vrijstelling van stage kunt u op basis van diploma,s en op basis van werkervaring
aanvragen indien u aan de navolgende voorwaarden volãoet:

¡ U hebt de propedeuse van uw NTI opleiding behaald;

r U hebt minimaal 100 EC van uw NTI opleiding behaald;
¡ U hebt het derde lespakket van uw NTI opleiding ontvangen.

5. De kosten van een vrijstellingsverzoek voor stage bedragen € 150,00 per HBo-opleiding

Kortingsregeling

6 vrijstellingen bieden u de mogelijkheid uw studie nog sneller en voordeliger te volgen. Als ubij aanvang van uw studie vrijãte¡ring krijgt voor een modure, hoeft u niet aileen geen
examen te doen voor deze modure, maar ontvangt u mogerijk ook eenrort¡ng o[ netlesgeld. Deze kortìng wordt verrekend met het leõgetd uan Éàt 

"iroìãi"ar 
waarin de modulevalt waarvoor u vrijstelling.hebt verkregen. De kort-ing op ¡retlesgãìo-öìlot niet voor

vrijstelling voor het onderdeel stage/werkervaring. oók är. , 
""ñur¡"it"iiingsvezoek 

indienttijdens uw HBo-studie, komt u nièt meer in aanrñerking uoor' 
"àn 

r.irtinö op het ¡esgeld.

Gronden voor vrijstelling

7 ' Een vrijstellingsveaoek kan alleen in behandeling genomen worden indien minimaal eenvan onderstaande documenten conform vereisteñ ié b¡gevoegd:

I' Diploma of deelcertificaat op HBo niveau (of hoger) uit het Nederrands regulier
overheidsonderuijs. Regulie.r. onderwijs wil zeggén 

'dat 
de opleidint is leoãseero op de wetop het Hoger onderuijs en wetenschappet¡k ónoezoek. Eän oàröri¡Ë" or"chrijving vindt

u terug op uw diploma of certificaat.
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9. Diploma van een Post-HBO opleiding die geregistreerd is bij de Stichting Post Hoger

Beroeps Ondenrijs Nederland. Op uw diploma treft u het logo van deze stichting aan.

10. Diploma Master Of Business Administration (MBA). De instelling die dit diploma heeft

uitgegeven moet erkend zijn door het Ministerie van OCW.

11. Voor moderne vreemde talen wordt alleen vrijstelling verleend wanneer een diploma of
certificaat kan worden overlegd, waarin het niveau (ERK) door middel van toetsing is
aangetoond.

12. Er wordt geen vrijstelling verleend op grond van:

. Diploma's ouder dan 1 0 jaar (datum diploma/propedeuse); (Let op: voor juridische

modules is deze termijn 5 jaar.)

. Reeds eerder door derden verleende vrijstellingen;(Hogeschool NTI kan een

vrijstellingsvezoek alleen op basis van het originele aanvraagdossier in behandeling

nemen.)

. Werkervaring (met uitzondering van vrijstelling van stage).

Beoordelingscriteria

13. Alleen volledige vrijstellingsvezoeken worden in behandeling genomen. lndien een

veaoek aanleiding geeft tot het opvragen van aanvullende informatie, ontvangt u hiervan

bericht.

14. lngediende diploma's en cijferlijsten dienen gewaarmerkte kopieën van het origineel te zijn.

15. Vakken op grond waarvan vrijstelling wordt aangevraagd dienen met voldoende resultaat

afgerond te zijn.

16. Modulewijzers/studiehandleidingen van vakken op grond waarvan u vrijstelling aanvraagt,

dienen om de relatie aan te tonen tussen een vak op uw cijferlijst, de daarbij behorende

studiepunten én de bij dit vak behandelde relevante literatuur. Uit de modulebeschrijving

dient duidelijk te blijken wat de doelstellingen/leerdoelen van het vak zijn op basis waarvan

vrijstelling wordt aangevraagd.

17. Een modulewijzer/studiehandleiding dient aan de onderstaande criteria te voldoen:

. aantoonbaar van uw ople¡der en uw studieperiode;

. vaknaam komt overeen met het vak op uw cijferlijst;

o vermeld¡ng van het aantal studiepunten (wanneer niet op de cijferlijst vermeld);

o vermeld¡ng van de behandelde literatuur.

18. Voor het verkrijgen van een vrijstelling dient per module minimaal 80% van de stof in
dezelfde breed;té en/of diepgang behandeld te zijn.

19. Vrijstellingen kunnen alleen worden toegekend voor gehele modules en niet voor
onderdelen daarvan.

20. Er wordt in principe geen vrijstelling verleend voor:

. SBO-bijeenkomsten;

. Praktijktrainingen;

. Stage- en scriptiedagen;

¡ Activerende leertaken bij HBO Toegepaste Psychologie;

o Stage bij HBO Psychologie (i.s.m. Saxion Next)'

Doorlooptijd

21. Binnen 15 werkdagen na ontvangst van uw complete dossier ontvangt u schriftelijk bericht
van de uitslag van uw vrijstellingsverzoek.

22. lndien uw vrijstellingsverzoek aanleiding geeft tot een externe beoordeling, kan de

doorlooptijd oplopen tot maximaal 20 werkdagen. U ontvangt hiervan altijd schriftelijk

bericht.
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Geldigheidsduur

23. lndien u zich niet binnen drie maanden na onfuangst van de uitsraq van uwvrijstellingsve'.oek inschrijft voor de HBo-opreidi;g u"n ,* r,ËulË]*oroì ,*vrijstettingsvezoek met toegezonden. bijragen uit hét d*iüJJ*ú¿;ü" vernietigd. Erkan na drie maanden geen aanspraak meãr geoaan worden op ¡,ãi"-åid",. verreendevrijstellingsadvies. De vrijsteilingscommissie ian op gegronde reden aña/jken van degeldigheidsduur.

24 lndien. het studieprogramma van de opleiding verandert, heeft dit mogelijk gevolgen voor degeldigheidsduur.

Beanraar aantekenen

25' U kunt zowel ter zake van de uitslag van het vrijstellingsondezoek, als tegen de gevolgdeprocedure bezwaar ?Tt9!er.n bijde vrijsteilingscom-missie. e7ã Éogãscnoor Nrr,Schiphotweg 101, 2316 XC Leiden.

26' Bezwaar aantekenen.dient te geschieden binnen 1 0 werkdagen na ontvangst van hetbesluit van de Vrijstellingscommissie.

27. Een bezwaarschrift dient ten minste de vorgende erementen te bevatten:
o Naam en adres;

r Klantnummer;

. Opleiding;

28' Uitgebreide inhoudelijke argumentatie van de redenen die aan het bezwaarschrift tengrondslag liggen, met een duiderijke verwijzing (bij voorkeur f"g¡nàn,'',"r.) naar deaangeleverde aanvullende of bestaande dbcrimentatie.

29' u ontvangt binnen l5 werkdagen. na ontvangst van uw bezwaarschrift door HogeschoolNTI schriftelijk bericht van de herbeoordelinj.

30 Het besluit van de Vrijstellingscommissie op het bezwaarschrift is bindend. Tegen ditbesluit kan geen beroep woiden aangetekend.

Overige voonraarden

31' Het staat de vrijstellingscommissie vrij om het vrijstellingsveaoek om gegronde redenen afte wijzen, waarbij kan worden afgeweken van bovenstaande.

32. ln geval van (vermoedens van) fraude wordt geen vrijsteiling verreend. Eventuere
toekomst¡ge vrijstellingsvezoeken van oe oeirerenoå 

""nui"gãr" 
t;ilån-n'"t in behandelingworden genomen door Hogeschool NTl.

33. Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden onfleend.
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Deze aanvraag is gebaseerd op de:

Gegevens student

E voormalige werkkring
tr huidige werkkring
E voormalige opleiding

Naam student

Studentnummer

Opteiding

Adres

Postcode en woonptaats

Tetefoonnummer

E-mailadres

Gegevens werkgever

Naam organisatie

Adres

Postcode en woonptaats

ContactDersoon:

Naam

Functie

Tetefoonnummer

E-maitadres
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lnformatie over de werkzaamheden

U wordt verzocht de vragen zo concreet mogetijk te beantwoorden. Minder concrete antwoorden leiden
er gemakketijk toe dat de vrijstettingsprocedure langer gaat_ duren omdat aanvutlende informatie moet
worden opgevraagd.
Alle bladzijden, inclusief de bijlagen, moeten zijn geparafeerd door de functionaris die ook deze
aanvraag ondertekent namens de werkgever.

1. Voeg ats bijtage een zo votledig mogetijk cv. toe.

2. Periode(n) waarin retevante werkzaamheden zijn verricht

3. Het gemiddetde aantal uren per week dat in de voornoemde periode aan relevante
werkzaamheden is besteed

4. Voeg de functiebeschrijving van de betrokken functie ats bijtage bij dit formutier.
Deze ru n ct i e *'i "ülitriiffi 

""i: Ï:ïiï':,:"::î " 
ru n cti e b i n n en d e orga n is a t i e

btijkr,

: ÏlÏfrli:,',""d i#'#ql{:,"nïih:*:xi"l1!i' h e, d.e, van d ie
contacten,

. de functie-eisen of de vereiste competenties met de hieraan gekoppetde nadere

. omschrijving,

5. Beschrijf de mate van zetfstandigheid waarmee u de functie uitvoert/heeft uitgevoerd.
Geerv"r"-'"i'p:J;p;ltrl:ïfl¡;i:ii.:|þ,il¡*1¡,::v'eringvandeh"rd'[aak

6. Wetke kennis en vaardigheden heeft u opgebouwd bij uitoefening van de betrokken functie?
Omschrijf de beginsituatie, de eindsituatie en op wetke wijze u in de tussenliggende periode de
kennis heeft opgebouwd en vaardigheden hebt eigengemaakt.

7. Hoe heeft uw beroepshouding zich ontwikketd bij uitoefening van de betrokken functie?
Omschrijf de beginsituatie, de eindsituatie en op wetke wijze u in de tussentiggende periode uw
beroepshouding heeft ontwikkeld.

8. Beschrijf drie of vier vraagstukken die u bij uitvoering van de betrokken functie hebt
behandetd. Deze vraagstukken moeten kenmerkend zijn voor deze functie en moeten aangeven

hoe breed uw inzetbaarheid is.
Licht hierbij per vraagstuk het volgende toe:

. de ptanning van de aanpak van het vraagstuk,

. de definiëring van het probleem,

. op welke wijze het probleem is geanatyseerd,

. de mate van complexiteit van het vraagstuk,

. uw creatieve inbreng,

. de kennis en vaardigheden die u hebt toegepast,

. uw beroepshouding.
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9..lndien de vrijstetting y9l9l aangevraagd op basis van een voormatige HBO opteiding dient u de
volgende documenten ats bijtage mee te zenden:

' stageverstag ( stage moet recent zijn en mag niet ouder zijn dan 3 jaar geteden). beoordetingstageverslag

,o:_,igi:, g: "-.,r,"i,,'i;:::ïi":ï:ii:ï van werkeryaring (werkervaring moet recenr zijn en
mag niet ouder zijn dan 3 jaar geteden) dient er een beoordeling van uw werkgever/-teidinggevende
bijgevoegd te worden.

Alle vragen zijn naar waarheid beantwoord:

Handtekening aanvrager Handtekening (voormatig) werkgever

Naam:_ Naam:

Dagtekening: Dagtekening

Bedrijfsstempe[:

Let op!! Zoals in de studiegids staat vermeld zijn de kosten voor een stagevrijstellingsverzoek € 150,-

Dit document (en bijtagen) in vijfvoud toesturen naar:
Hogeschool NTI
Vrijstettingscommissie stage
Postbus 2222
2301 CE LEIDEN
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Bijlage 1

Vrijstellingscommissie checklist Hogeschool NTI btad I
Maand:
Studentnummer:

volgnummer:
Naam:

Onderdelen
aanwezíg

Ja nee opmerkingen
(nb. Alle documenten dienen geparafeerd te zijn door leidinggevende)

cv
Periode relevante
werkzaamheden

Aantal uren per week

Functiebeschriivins
Functienaam

Organogram met positie functie
¡¡angegeven

Hoofddoelstellingen fu nctie

Taakomschrijving

Intem- externe contacten

Competenties vd functie

Beoordelingsformuli
er
Ondertekening leidinggevende

Stempel bedrijf

lx max 1 jaar oud

1x max 2 jaar oud

hoofdtaak functie
-wie houdt toezicht aangegeven
-requentie toezicht aangegeven
-overleg situaties functie
aangegeven



Maand:
Studentnummer:

NLt"o6EscHooL
Vrijstellingscommissie Hogeschool NTI blad 2

Volgnummer:
Naam:

Uitwerking werkzaamheden
Oordeel = V voldoende of O onvoldoende of B bespreekgeval
Beroepshouding: beginsituatie,

tussenliggende ontwikkeling,
eindsituatie,
reflectie
competentieontwikkeling ;

beginsituatie,
tussenliggende ontwikkeling,
eindsituatie,
reflectie

Kennis & vaardigheden:

4

V OB
V OB
V OB
V OB

V OB
V OB
V OB
V OB

vraagstuk; v21v v3 v4
binnen domeÍn,
van voldoende niveau,
kenmerkend voor functie,
brede inzetbaarheid
Planning,
probleemdefinitie,
probleemanalyse,
complexiteit,
creatieve inbreng,
ontwikkeling beroepshouding
ontwikkeling kennis & vaardigheden

Eindoordeel V O B
opmerkingen

V OB
V OB
V OB
V OB
V OB
V OB
V OB
V OB
V OB
V OB
V OB

V OB
V OB
V OB
V OB
V OB
V OB
V OB
V OB
V OB
V OB
V OB

V OB
V OB
V OB
V OB
V OB
V OB
V OB
V OB
V OB
V OB
V OB

V OB
V OB
V OB
V OB
V OB
V OB
V OB
V OB
V OB
V OB
V OB
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Aanvraas vriistellins van de qtaoe Social Work

U kunt vrijstetting aanvragen indien aan de volgende voorwaarden is votdaan:
- ontvangst van het studiemateriaal voor het derde leerjaar,
- het behaten van de propedeuse,
- het behaten van minimaat 100 studiepunten (EC'S), inctusief de studiepunten (EC'S) voor
de propedeuse.

U verstuurt het vottedig ingevutd "formulier aanvraag vrijstelting stage HBO " in vijfvoud
naar het stagebureau van Hogeschoot NTI:
Dit formutier vindt u in de stageruimte van uw digitate leeromgeving.

Bestuitvormins over toekenninq vriisteltine.

U ontvangt binnen vijf werkdogen schriftetijk een bevestiging van ontvangst van het
stagebureau.
Het stagebureau registreert de aanvraag en verstuurt de documenten na ontvangst naar de
vrijstettingscommissie.

De vrijstettingscommissie neemt binnen 25 werkdagen een besluit.

Er zijn drie soorten bestuiten mogetijk:
- vrijstetting wordt toegekend
- vrijstetling wordt toegekend na aanvulting student
- vrijstetting wordt niet toegekend.
lndien een negatief besluit genomen wordt, wordt in dit bestuit de afwijzing onderbouwd.

U ontvangst het bestuit van de vrijsteltingscommissie binnen tien werkdagen van het
stagebureau.
De geldigheidsduur van de stagevrijstetling is drie jaar ingaande de eerste van de maand na
toekenning.

Let op! Er wordt alleen vrijstelling verleend voor de stage en het schrijven van het
verslag. De beroepsopdrachten dienen te allen tijde gemaakt te wordenlDe vrijstelling
wordt pas ingevoerd nadat de beroepsopdrachten met een voldoende zijn afgerond.

BezwaarDrocedure

lndien u het niet eens bent met het door de vrijstettingscommissie genomen bestuit kunt u
aan de examencommissie om revisie van dit besluit vragen.
U stuurt een bezwaarschrift naar de voorzitter van de examencommissie.
Leden van de vrijstettingscommissie die tevens zitting hebben in de examencommissie
worden uitgesloten bij behandeting van het bezwaarschrift.
De procedure is opgenomen in het examenregtement van Hogeschool NTl.

lndien de examencommissie ook tot een bestuit komt waarmee u het niet eens bent dan
kunt u een bezwaarschrift indienen bij het Cottege van Beroep voor de examens.
U stuurt het bezwaarschrift, met de aantekening "Cottege van Beroep" op de envetop, naar
het examenbureau van Hogeschool NTl.

Let op!! Zoals in de studiegids staat vermeld zijn de kosten voor een stagevrijstellings-
verzoek € 150,-
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HBO Opleidingsspecifieke aanvulling Bachelor Social Work

Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden

2100t2t90

@ 2010, NTI bv, Leiden

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar

gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier dan ook, zonder

voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
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lnteiding

Hogeschool NTI combineert de voordelen van afstandsonderwijs, contactonderwijs en e-learning.
Door deze combinatie bevat Blended Learning alle ingrediënten die nodig zijn voor eigentijdse
scholingstrajecten, zoals individuele leerroutes en sociale contacten via een áigitale leeromgeving.

In'het Blended Learning-concept van Hogeschool NTI is de belangrijkste functie van de stage een
leeromgeving te bieden voor het verwerven van die competenties,ãie moeilijk los van de beioeps-
praktijk kunnen worden geleerd. Sommige vaardigheden zijn nu eenmaal ma-kkelijker te leren dóor
te doen dan alleen door te'lezen'.
Onder cornpetenties verstaat Hogeschool NTI bntwikkelbare vermogens yan mensen waarmee ze in
prakti¡ksituaties adequaat, gemotfueerd, proces- en resultaatgericht kunnen handelen'. Competenties
zijn een combinatie van kennis, vaardigheden en houding.

Competenties krijgen pas betekenis in een bepaalde context; in de stage is dat de dagelijkse be-
roepspraktijk. Of u over de gevraagde competenties voor een beroep beichikt, wordt zichtbaar in
gedrag dat, als één van de voorwaarden, leidt tot succes bij het uitoeienen van dat beroep. Daarom
vormt de stage een belangrijk onderdeel in uw hbo-opleiding. Hier wordt uw gedrag immers goed
zichtbaar en kunnen zowel Hogeschool NTI en de stage-instelling goed bepãlen ãf .r klaar tent
voor het beroep waarvoor uw opleiding opleidt.

Ook is de stageperiode de tijd waarin u de eerder verworven competenties in de levensechte
complexiteit van de beroepspraktijk leert in te zetten. Dit betekeni dut aan de inhoud, opzet,
uitvoering en organisatie van de stage eisen worden gesteld om de benodigde ontwikkeling van
de competenties uit het beroepsprofiel van uw hbo-opleiding mogelijk tã maken. Naast eisen
aan de leerwerþlek waar u als stagiair gedurende de stage werkt en leert, stelt Hogeschool NTI
eisen aan de begeleiding, de beoordeling en de randvoorwaarden .Dezezaken zijn opgenomen
inhet algemene 'Reglement Stage HBOI In deze aanvulling volgt een opleidingsspeciãeke toe-
lichting op deze handleiding.

Competent afstuderen en stagelopen
De manier waaroP u uw stage- of afstudeerproject aanpakt, bepaalt in hoge mate het eindresul-
taat. Daarom hanteert Hogeschool NTI het boek Competent afstud...n & stagelopen (Kempen
en Keizer, 2006) voor de stage- en afstudeerperiode. Dit boek beschrijft een aanþak die zich in de
loop van de tijd heeft bewezen. Het boek bestaat uit twee delen. Deel i gaat in op d"lrrug"n waar u
voorafgaand aan het project mee wordt geconfronteerd. In deel2wordihet proþct in tiãn stappen
beschreven. Daarbij wordt het totale project opgedeeld in een oriëntatiefaie, een onderzo"lir- ,n
oplossingsfase, plus een invoeringsfas e.

In lijn met dit boek vat Hogeschool NTI een stage- en afstudeerproject op als een organisatie-ver-
anderingsproject waarbij u een bepaalde organisatie- of bedrijfsproblemaiiek in zijn c-ontext bestu-
deert, oplossingen genereert en de gekozen oplossing helpt invoeren. In die visie irebben stage- en
afstudeerprojecten naast een vakinhoudelijke ook een aávieskundige component. Daarom is dit

Stagehandteiding s



boek in uiteenlopende opleidingen en projecten bruikbaar en vormt het boek de rode draad in uw

stageperiode.

De in dit boek beschreven aanpak van het Tien Stappen Plan (TSP) reikt u van stap tot stap

concepten en methoden aan die u op uw eigen manier moet toepassen om tot een bevredigend

en effectief stage- of afstudeerproject te komen.

Bij de uitwerking van uw opdrachten staat het TSP dus centraal, dit moet ook blijken uit uw

stageverslag. Zo raakt u tijdens de stage vertrouwd met het werken volgens deze aanpak. Het

TSP staat namelijk centraal tijdens uw afstuderen.

Cruciaal is dat u en de begeleiders het boek kennen voordat het project begint. U leert het boek

kennen naar aanleiding van de verplichte stage- en scriptiedag van Hogeschool NTI om het vervol-

gens toe te passen in uw project.
tn de prakt¡k blijkt er tijdens de voorbereiding niet altijd ruimte te zijn voor een uitgebreide voor-

bereiding. Tijdens de stage staat daarom vooral'het leren werken volgens de TSP aanpaK centraal.

Dat wil zeggenhet proces staat voorop, niet alle stappen dienen even uitgebreid doorlopen te wor-

den. Tijdens het afstuderen (Bachelorproject) dient u de TSP aanpak echter wel duidelijk aantoon-

baar en volledig te doorlopen. U hebt nu tijdens uw stageperiode dus juist profijt van het werken

met dit boek en deze projectmatige methode'

I , HBO 0pteidingsspecifieke aanvutting Bachelor Social' Work



Traject van de stage

In schematische vorm ziet uw stagetraject er als volgt uit. In de bijbehorende hoofdstukken vindt u
per fase aanvullende informatie.
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Schematische weergave van de stageprocedure
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De stage is één geheel. Dit geldt ook voor wat betreft de toekenning van de studiepunten: na suc-

cesvolle afronding ontvangt u 40 EC's. De stage bestaat overigens wel uit fasen, die niet alti¡d strikt
van elkaar gescheiden zullen zijn.

In de voorbereidende fase:

. bereidt u zich voor op en neemt u deel aan de verplichte stage- en scriptiedag;

. werkt u uw stageplan uit (een stagespecifreke aanvulling op uw studieplan, het digitaal per-

soonlijk ontwikkelplan).
In hoofdstuk 4leest u meer over het stageplan.

De uitvoerende fase is het meest omvangrijke deel van de stage; het betreft ongeveer 800 uur (circa

20 werkweken) uitvoerende werkzaamheden. In deze fase:

. voert u stagespecifieke werkzaamheden uit: enerzijds alle basale beroepstaken en anderzijds

twee beroepsopdrachten;
. schrijft u uw stageverslag.
. raPPorteert u via voortgangsrapportages aan de stageadviseur.

In hoofdstuk 5 leest u meer over het stageverslag en in hoofdstuk 7 over de beroepsopdrachten.

Gedetailleerde informatie over het traject vindt u ook in het algemene 'Reglement Stage HBO' en in
de'stagefolder Hogeschool NTI - informatie voor bedrijven, studenten en opleidersl In de Stage-

en Afstudeerruimte op de digitale leeromgeving vindt u inhoudelijke tips over de diverse fasen.

Uitgangspunten stage Hogeschool NTI
Bij het invullen van het stagetraject hanteert Hogeschool NTI een aantal uitgangspunten. Deze

vindt u hieronder nader uitgewerkt.

De student als lerende professional

De kern van het NTl-onderwijs bestaat uit beroepsgerichte zelfstudie. Ook tijdens de stage

moet u in staat en bereid zijn actief, gedisciplineerd en zelfuerantwoordelijk de beoogde com-

petenties te ontwikkelen. De aandacht voor het verwerven van (leer)vaardigheden aan het

begin van de opleiding stelt u in staat deze verantwoordelijkheid te nemen voor het leerproces

tijdens de stage. Door het opstellen van een persoonlijk stageplan stuurt u zo zelfstandig mo-

gelijk uw eigen leertraject tijdens de stage. De stage bestaat uit het uitvoeren van realistische

beroepstaken - gekoppeld aan het beroepsprofiel van uw opleiding - op de werþlek.

De student øls aanstaand beroepsbeoefenaar

De beroepsopleidingen van Hogeschool NTI zijn beroepsgericht en de leeromgevingen zoveel

mogelijk praktijk- en competentiegericht. Tijdens de studie oefent en leert u in zo realistisch

mogelijke werksituaties. De stage en het afstudeertraj ectzijnhiervan belangrijke voorbeelden.

Tijdens de stage wordt u gestimuleerd de rol van de aanstaande beroepsbeoefenaar aan te ne-

men op de (leer)werkplek, zowel qua denken als doen.

a

a St ageb e o or deling de o ntw ikk eling v øn b ero ep s c o mp et enti e s c entr a al

Het niveau van de afgestudeerde en de noodzakelijke voortgang tijdens de opleiding is gefor-

muleerd in termen van (beroeps)competenties. Op basis hiervan beoordeelt Hogeschool NTI
u bij het werken aan realistische beroepstaken in de rol van 'aanstaand beroepsbeoefenaar' op

het vakgebied waarvoor u opgeleid wordt. Doel hiervan is vast te stellen of u startbekwaam

bent in de zin van het beroepsprofiel.
De beoordeling van de stage bestaat daarom deels uit het aantonen van de mate van competen-

tieontwikkeling aan de hand van beroepsopdrachten .Dezeberoepsopdrachten dient u tijdens
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de stage te maken. Ze zijn gebaseerd op de uitvoering van beroepstaken en u demonstreert
aldus competent te zijn. Tijdens uw stage richt u zich dus op het ontwikkelen van de beoogde
beroepscompetenties tot het niveau van een startbekwaam teroepsbeoefenaar.

Werkervaring, een vervanging voor de stage?
Hogeschool NTI stelt over het algemeen geen verplichtingen aan het werkzaam zijn van de
student in een relevante beroepspraktijk tijdens het volgen van de opleiding. Veel átudenten
zijn echter wel werkzaam in een relevante werksituatie tijdens de opleidingl.Lfhankelijk van
de mate waarin u tijdens uw reguliere baan gericht de beoogde competenties van de oplei-
ding kunt ontwikkelen, kan de huidige werksituatie als vervangende (deel)stage worden be-
schouwd. De reguliere werþlek dient dan wel aan de eisenln"rrì.r geschikte /ãerwerþlek te
voldoen.
U moet dan aantonen dat de beroepsproducten, die u dagelijks oplevert in uw reguliere baan,
voldoende en authentiek bewijs vormen van de beoogde competãntieontwikkehãg. Met iol-
doende'bedoelen we producten/diensten op hbo-nivea.r..r *ãt'authentieli bedoeLn we pro-
ducten/diensten die binnen een echte praktijksitu atie zijnuitgevoerd.
Is dit het geval, dan kunt u in aanmerking komen voor vrijsielling van de stage. U kunt ook
voor een deel van de stage vrijstelling verkrijgen door het indienãn van bewilzen die in lijn
zijn met de vanuit Hogeschool NTI voorgeschreven beroepsopdrachten (zie hoofdstuk 7). U
kunt hierdoor uw stageperiode versneld doorlopen. Let wel: .r rrindt een integrale beoordeling
plaats. De door u ingeleverde bewijsvoering van de door u (in uw werk) ."-rd.. opgeleverdã
beroepsproducten (het portfolio) worden meegenomen in een totaalbeoordeling doär Hoge-
school NTI.

Stage als onderdeel van blended learning
In het kader van een levenlang leren verwacht Hogeschool NTI een toename van studenten
die kiezen voor een hbo-opleiding op afstand. Daardoor is er sprake van een brede doelgroep.
Hogeschool NTI biedt deze brede doelgroep de mogelijkheid flexibel re studeren nuJr ti;à,
tempo en plaats.
Hoewel de stage vraagt om een contract met vaste afspraken tussen stagiair, stagebedrijf en
Hogeschool NTI, is er ook tijdens de stage ruimte om meer persoonlijke en indiriiduele leer-
routes in te richten. In het persoonlijk stageplan hebt u de vrijheid en de verantwoordelijkheid.
het eigen leerproces in te richten, weliswaar binnen de afspraken in het stagecontract. Zo kunt
u ook tijdens de stage een beroep doen op de reeds aanwezige voorkenlnis, overtuigingen,
aannames' modellen en ervaringen. Dit leidt tot een verdere verdieping van uw p"rsoórrh;ke,
beroepsmatige voorkennis, overtuigingen, aannames, modellen en ervaringen ãn dergel¡ke
(uw referentiekader).

a
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', Werving en selectie stageptaats

Het stagebureau van Hogeschool NTI biedt indien noodzakelijk ondersteuning bij: bemiddeling

tussen vraag en aanbod van stageplaatsen, begeleiding en instructie aankomende studenten en on-

derhouden van contacten met instellingen. U dient eerst zelf - aantoonbaar - op zoek te gaan naar

een geschikte stageplaats. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het stagebureau van

Hogeschool NTI.

1.1 Gebruik de stagebank

Het NTI heeft op StudentenNet* een speciale databank van stage-instellingen. Instellingen kunnen

zich in deze stagebank laten opnemen en studenten kunnen een geschikte stageplaats vinden via

deze stagebank. Maak gebruik van dit bestaande netwerk!

1.2 Sotticiteren

Voorafgaand aan de stage voert u doorgaans een kennismakings- of sollicitatiegesprek met een be-

drijf. Dit gesprek is niet alleen het moment om uit te vinden of het op persoonlijk vlak klikt tussen

u en het bedrijf, het biedt ook de mogelijkheid om uit te vinden of wederzijdse verwachtingen op

elkaar aansluiten.

Van u als hbo-student mag een zekere mate van zelfstandigheid verwacht worden bij het plannen

en uitvoeren van werkzaamheden en opdrachten. Van de stage instelling wordt verwacht dat het

een uitnodigende werkomgeving biedt, met voldoende mogelijkheden voor u om u te ontwikkelen.

Tijdens het sollicitatiegesprek dient u heldere afspraken te maken over de te verrichten werkzaam-

heden, gebaseerd op uw stageplan (basale en verdiepende taken).

Enkele sollicitatietips

Bij de oriëntatie..
. Maak gebruikvøn uw eigen netwerk

De praktijk wijst uit dat een groot gedeelte van de sollicitanten een baan vindt via zijn eigen

netwerk. Maak er dus gebruik van!
. Bereid u goedvoor

Verdiep u eerst in de organisatie voordat u gaat solliciteren. Dit kan door op internet te kijken'

een jaarverslag aan te vragen, een student die er stage heeft gelopen ofheeft gewerkt te vragen

hoe hij het heeft ervaren, etc. Het is belangrijk te weten of er belangrijke ontwikkelingen in de

organisatie zijn zodat u daarop in kunt spelen.
. Begin op tijd met oriënteren

Het vinden van een geschikte stageplaats kan veel tijd in beslag nemen. Het is niet wenselijk

om op het allerlaatste moment een stageplaats te nemen die weliswaar wel relevant is voor de

opleiding, maar die niet helemaal aan uw wensen voldoet. Begin daarom oP tijd met oriënte-

ren (circa 5 maanden van tevoren).
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Bij de sollicitatie..
. Solliciteer gericht

Het komt nogal eens voor dat mensen een sollicitatiebrief sturen naar een organisatie zonder
precies te weten naar welke afdeling of persoon zehetmoeten sturen. Daardoor komt de brief
ergens terecht waar die niet moet zijn enlof verdwijnt hij ergens onder op de stapel. Als u eenbrief stuurt, stuur de brief dan gericirt. Informeer dus eerst wie erover stagebegeleiding/ stage-
beleid gaat.

. Wees origineel en persoonlijk
Als u zichzelf kenbaar maakt, probeer dan echt duidelijk te maken wie u bent, wat u wilt enprobeer niet in clichés te vervallen. Daardoor zult u opvállen en zal men meer te weten komen
over u en uw kwaliteiten. Dit vergroot de kans o- oìtg.rrodigd te worden voor een gesprek.
9* "y*uetijdsbesteding en lidmaatschap uunlr"r.niiingen zeggen iets over u.. Gebruik ook alternatieve manieren van solliciteren
De praktijk wijst uit dat bellen soms beter is dan meteen een brief sturen. Het contact is per-soonlijker en biedt vaak mee-r mogelijkheden om informatie te verkrijgen over de functie en
de organisatie. u maakt uzelf op .ãr, p.rroonlijke manier kenbaar. oe lrattilt< wijst uit dat ueerder op gesprek komt dan wanneer o ull..n een brief stuurt. ook een äage me.lopen of eenoriënterend gesprek voeren zijn succesvol voor het solliciteren.
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2 Criteria stageplaats

Hogeschool NTI kiest ervoor de stage een duidelijke plaats te geven in de opleidingen. Om tijdens

de stage de beroepscompetenties zo effectief en efficiënt mogelijk te kunnen ontwikkelen hebt u

in de opleidingsfasen voorafgaande aan de stage al veel geleerd. Het betreft zowel volwaardige be-

roepscompetenties als deelcompetenties en voorwaardelijke knowhow in termen van methoden,

systematieken, vaardigheden, feiten, etcetera. Hiervoor zijn praktijktrainingen en overige contact-

momenten ingezet gedurende uw opleiding. Hogeschool NTI kiest ervoor om sterk in te zetten

op stage en afstuderen, waarin u het leren en werken combineert. Dit betekent dat de minimale

omvang van de stage 40 EC's is.

2.1 Deskundigheid stagebegeteider

Voor Hogeschool NTI is de stage een van de kernonderdelen van de opleiding. Een goede samen-

werking tussen de hogeschool en de stage-instelling is van essentieel belang om dit Programma-
onderdeel goed te kunnen organiseren en begeleiden. Dit vereist een goede interne afstemming

tussen de taken van de stageadviseur van Hogeschool NTI en de stagebegeleider van de stagrin-
stelling. De stageadviseur informeert de stagebegeleider over de stage en zorgt voor de afstemming

van taken tussen beide.
Er wordt van de stage-instelling verwacht dat het een stagebegeleider toewijst. De stagebegeleider is

tijdens de stage uw eerste aanspreekpunt en zorgt voor uw wekelijkse begeleiding, zodat u in staat

wordt gesteld de stagewerkzaamheden en de stageopdrachten naar behoren uit te voeren. In dit
kader voert de stagebegeleider geregeld evaluatiegesprekken met u als stagiair.

De stagebegeleider is een sociale professional (afhankelijk van uw oriëntatie CMV MWD of SPH

professional) van de instelling die kennis van zaken heeft, op hbo-niveau is gekwalificeerd en die

bevoegd is om beslissingen te nemen. Van de stagebegeleider wordt verwacht dat hij of zij vol-
doende tijd beschikbaar heeft om u in te werken en te begeleiden.

2.2 Goedkeuring stageptaats

Tijdens de stage ontwikkelt u die competenties die moeilijk los van de dagelijkse beroepspraktijk

kunnen worden ontwikkeld. Per opleidin gzijn deze competenties geïnventariseerd en aan de stage

toegewezen. Tijdens het werkend leren in de stage krijgt u de gelegenheid al het geleerde te inte-
greren tot daadwerkelijk competent handelen in de beroepspraktijk. Belangrijk is enerzijds dat u

leert de competenties te verdiepen en verrijken tot een hoger beheersingsniveau (zie bijlage 2). An-
derzijds dient u het geleerde te kunnen toepassen in een specifieke beroepssituatie in een relevante

organisatie. Hogeschool NTI beoordeelt de stageplaats vanuit drie kernvragen:
. in hoeverre bevinden de werkzaamheden zich op hbo-niveau;
. in hoeverre zijn de werkzaamheden relevant voor uw opleiding/uitstroomvariant;
. in hoeverre kunnen de werkzaamheden zelfstandig worden uitgevoerd, in lijn met wat ver-

wacht kan worden van een professional op hbo-niveau.
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De bovenstaande drie vragen gelden als richtlijn voor de beoordeling van de stageplaats. Afhan-
kelijk van de aard en het beheersingsniveau van de te ontwikkelen beroepscompetenties (afgeleid
uit beroepsprofiel) en functie van de stage in het opleidingsprogramma worden deze bovenstãande
vragen in hoofdstuk 3 nader geconcretiseerd voor uw opleiding.

2.3 Stageovereenkomst en aanvultende afspraken

Tijdens de stageperiode zullen de regels van de organisatie van toepassing zijn. U hebt recht op
vakantiedagen zoals die in de betreffende organisatie gelden voor stagiairs. Indien de stageorgani-
satie hier geen beleid voor heeft, adviseert het stagebureau van Hogeschool NTI hier graag over.
Vakantie en vrije dagen tellen vanzelfsprekend niet mee voor de stage.

2.4 Uw stageadviseur

Voordat u aan uw stage begint krijgt u een stageadviseur vanuit Hogeschool NTI toegewezen. De
stageadviseur biedt u vanuit Hogeschool NTI passende stagebegeleiding aan. De stageadviseur is
een prakti;kdeskundige die kennis van zaken heeft, op hbo-niveau functioneert en die bevoegd
is uw opgeleverde producten van een beoordeling te voorzien. De Examencommissie van Hoge-
school NTI is verantwoordelijk voor de eindbeoordeling van uw stage.
De stageadviseur biedt u begeleiding op afstand. Via uw voortgangsrapportages blijft de stageadvi-
seur op de hoogte van de gang van zaken tijdens uw stage. Contact vindt in de regel plaatst via de
e-mail en in een speciaal ingerichte stage- en scriptieruimte binnen de digitale leeromgeving van
het NTI (www.fronter.nl).
Uw stageadviseur geeft u bij aanvang van uw stage meer informatie over zijn deskundigheid, bege-
leiding en de begeleidingsmogelijkheden.
Komt u er onverhoopt niet uit met uw stageadviseur, neemt u dan contact opnemen met het stage-
bureau van Hogeschool NTI.
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Beroepsprofiel en visie op het beroep
van Bacholor of Social Work

De studenten die de opleiding HBO Social Work hebben gevolgd zijn gekwalificeerd om als begin-

nend beroepsbeoefenaar op bachelor niveau werkzaamte zijn als generalistische en breed inzetbare

functionarissen in de profrt-, non-profit- en overheidssector.

De beroepen CMV MWD en SPH behoren tot het domein dat de (ook internationaal) gangbare

aanduiding Social Work draagf. Men spreekt binnen de Nederlandse context ook wel van de

s o ci aaløgo gis che s e ct or.

De beroepskrachten die binnen dit domein werkzaam zijn, worden sociøI workers of ook wel sociale

professionals genoemd. Grofweg kan men stellen dat het domein Social Work een internationaal

erkend beroependomein is, terwijl de specifieke invulling in de drie genoemde beroepen vooral is

toegesneden op de Nederlandse situatie. Om recht te doen aan deze complexe situatie, is gekozen

voor drie afzonderlijke opleidingen met een gemeenschappelijke basis. Deze opzet doet het meeste

recht aan zowel de gemeenschappelijke wortels van de beroepen als ook aan de eigenheid van elk.

In complexe situaties zal deze afgestudeerde HBO Social Work vaak niet kunnen terugvallen op

standaardprocedures en zal hijlzij zelfstandig nieuwe procedures moeten ontwikkelen dan wel

bestaande procedures moeten aanpassen. In dergelijke situaties zal doelmatig en flexibel gehandeld

moeten worden. Door de verdergaande informatisering neemt de informatie-uitwisseling met het

werkveld Social Work evenzo toe. De HBO Social Work afgestudeerde dient alert te zijn op en in

staat om in te springen op de ontwikkelingen binnen het sociaalagogische domein. Dit vraagt van

de professional een anticiperende, flexibele manier van handelen.

Kerntaken Social Work
Binnen de Social Work opleidingen staat drie kerntaken centraal. Vanuit deze kerntaken zijn er

vijftien landelijk gehanteerde competenties geformuleerd die u tijdens uw opleiding ontwikkeld.

Door het in voldoende mate ontwikkelen van deze competentie, maakt u de kerntaken eigen. De

volgende kerntaken staan centraal in de opleiding en daarmee tijdens de stage- en afstudeerfase:

A. Werken met, namens en ten behoeve van personen en systemen, (doel)groePen en netwerken

B. Werken in en vanuit een arbeidsorganisatie
C. Werken aan professionaliteit en professionalisering

Kerncompetenties Social Work

A. l. Interøctie
De sociale professional initieert, onderhoudt en beëindigt contacten, relaties en

netwerken.
A. 2. Oriënteren

De sociale professional signaleert en verheldert vraagstukken.

3. Analyseren
De sociale professional analyseert vraagstukken.

A. 4. Plannen
De sociale professional stelt doelen en maakt plannen.

A. 5. Realiseren

De sociale professional realiseert plannen en doelen.

3
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6.

I

B.

B.

C.

Afronden
De sociale professional evalueert en rapporteert over werkzaamheden.
Samenwerken

2.

De sociale professional initieert en onderhoudt samenwerkingsverbanden en netwerken.
Leiden
De sociale professional voert basale leidinggevende taken uit.

C. 3. Beleid
De sociale professional draagt bij aan ontwikkeling, vaststelling, invoering, uitvoering
en evaluatie van beleid.

D. 4. I(waliteitszorg
De sociale professional draagt bij aan ontwikkeling en uitvoering van kwaliteitszorg.

B. 5. Beheren

De sociale professional draagt bij aan beheer van de eigen werkomgeving.
C. 1. Zelfsturing

De sociale professional stuurt zichzelf aan.
C. 2. (Re)presenteren

De sociale professional presenteert zichzelf en zijn werkzaamheden, en representeert
zijn organisatie en professie.

C. 3. Onderzoeken
De sociale professional verricht praktijkonderzoek.

C. 4. Innoveren
De sociale professional draagt bij aan behoud en vernieuwing van de beroepsuitoefening.

Naar de toekomst gezien zullen de ontwikkelingen binnen het domein van Social Work turbulent
en dynamis ch zijn, wat van de sociale professional een anticiperende, flexibele manier van hande-
len vraagt.

Kort samengevatzijn enkele van de belangrijkste ontwikkelingen:
. vermaatschappelijking van de zorg;
. meer nadruk op preventie;
. zor|op maat: vraaggerichte in plaats van aanbodgerichte hulp- en dienstverlening;
. meer nadruk op het zelfbeschikkingsrecht en eigen verantwoordelijkheid van de ãliettt;
. hulpverlening wordt meer gericht op activeren van mogelijkheden;
. hulp wordt daar waar mogelijk ambulant aangeboden;
. meer multi- dan monodisciplinaire hulp- en dienstverlening.

Wat de organisatorische ontwikkelingen betreft, zijn debelangrijkste ontwikkelingen:
r proc€ssenvanorganisatorischeschaalvergroting;
. hulpverlenen vanuit kleinschalige voorzieningen van grote organisaties;
. professionalisering van het management;
. expliciet kwaliteitsbeleid;
. multifunctioneel aanbod;
. van een voorzieningengerichte naar een functiegerichte benadering;
. oriëntatie op internationaleberoepsontwikkelingen;
. toenemend gebruik van informatie- en communicatietechnologie.

In dat kader mag van de HBO Social Work afgestudeerde worden verwacht dathij/zìj voor de
hieruit voortvloeiende vraagstukken een rol weet te spelen, eventueel in samenwerking met speci-
alisten, om tot weldoordachte en goed onderbouwde antwoorden te komen.
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De beroepsspecifieke competenties kunt u nalezen in de landelijke beroeps- en opleidingsprofielen,

die u in de digitale leeromgeving aantreft. Hieronder volgt per opleiding een korte opleidingsspe-

cifieke beschrijving.

3.1 CuttureeI MaatschappetijkeVormgeving

Om locatie en inhoud van het CMV-werk aan te duiden, wordt een indeling in de volgende vier

maatschappelijke domeinen gehanteerd: educatie, recreatie, samenlevingsopbouw en kunst & cul-

tuur. Deze domeinen kan men zien als aspecten van menselijk handelen. Mensen kunnen hun

(vrije) tijd zinvol besteden door bijvoorbeeld:
. zich te vermaken en te ontspannen (recreatie);

. te leren en zich te oriënteren op de maatschappij (educatie);

. het organiseren van hun belangen en het nemen van verantwoordelijkheid voor hun directe

sociale omgeving (samenlevingsopbouw);
. het produceren en consumeren van kunst & cultuur, op een actieve, receptieve of reflexieve

manier (kunst & cultuur).

Het beroep in zijn context
Studenten kunnen stage of werk zoeken op een van deze vier terreinen. De domeinen vormen aan-

dachtsterreinen bij de beroepsuitoefening. De CMV'er zal op elk werkterrein en in elke werksetting

educatieve, recreatieve, sociale, culturele en kunstzinnige elementen in zijn programma's op moe-

ten kunnen nemen. De door CMV'ers en hun deelnemers ontwikkelde programma's en projecten

worden over het algemeen gekenmerkt door deze mix van domeinspecifieke aspecten. Het werk

vindt plaats in een diversiteit aan instellingen.

Per CMV maatschappelijke domein gaat het om:

A. instellingen die de agogische dienstverlening tot hoofddoelstelling hebben (sociaal-cultureel

werk en/of opbouwwerk, de volwasseneneducatie, organisaties binnen de recreatief-toeristi-

sche en culturele sector);
B. instellingen en organisaties waarin het CMV-werk is ingebouwd: verenigingen, zelforganisa-

ties en instellingen met andere hoofddoelstellingen als zorg, opvang, onderwijs, informatie en

communicatie, arbeid en maatschappelijke controle en toezicht;

C. instellingen, organisaties en projecten (profit en non-profit) waarin de uitvoering van specifre-

ke taken en functies CMV-agogisch geschoolden werken, zoals (lokale) overheidsorganisaties,

woningbouwverenigingen, mediabedrijven en lokale omroePen en reisorganisaties.

Lees het landelijke Opleidingsproflel CMV (www.fronter.nl) voor meer informatie over de profile-

ring en beroepscontext van het vakgebied CMV.

I " 
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3.2. SociaaI Pedagogische Hutpvertening

De SPH'er is werkzaam in verschillende functies en in uiteenlopende werkvelden binnen ambu-
lante, residentiële en semi-residentiële settingen. Hij werkt vanuit een instelling op het terrein van
de volgende sectoren (indeling Winkelaar 1998):
. |eugdzorg;
. Psychiatrie en Verslavingszorg;
. Gehandicaptenzorg;
. Ouderenzorg;
. Maatschappelijkeopvangenvluchtelingenwerk;
. fustitiële hulpverlening.

Het beroep in zijn context
De sociaal pedagogisch hulpverlener is een sleutelfiguur in het alledaagse leven van mensen die
vanwege bijzondere omstandigheden, beperkingen en belemmeringen aangewezen zijnop bijzon-
dere vormen van hulpverlening om op zinvolle wijze maatschappelijk te functioneren. De SpH'er
heeft vooral te maken met mensen van wie het bestaan gek".rmerkt wordt door een combinatie van
problemen die samenhangen met onder meer vastgelopen of ontwrichte sociale relaties, aangebo-
ren of verworven beperkingen in hun functioneren en mogelijkheden, en conflicten met de maat-
schappij. Dat plaatst hen in een kwetsbare sociale positie en ondermijnt de stabiliteit en continuiteit
van hun dagelijkse woon en leefsituatie. Het ontneemt hen en vaak ook hun omgeving het zicht op
hun mogelijkheden om op een zinvolle wijze vorm te geven aan hun dagelijks leven en maatschap-
pelijk functioneren.

Zowel de persoon van de cliënt met zijn specifleke behoeften, mogelijkheden en beperkingen als
diens woon- en leefsituatie vormen aangrijpingspunt voor professioneel handelen. De wijze van
hulpverlenen impliceert dat mensen en groepen niet als op zichzelf staande grootheden worden
benaderd, maar mede vanuit de context, de situatie, waarin ze zichbevinden. Als participant aan
de dagelijkse woon- en leefsituatie zal de SPH'er met de cliënt en het systeem van di cliëni zoeken
naar zinvolle bestaansmogelijkheden, werken aan het herstel of de instandhouding van het gewone
leven, aan het scheppen van voorwaarden daartoe in de sociale omgeving .n uutr h.t beinvloeden
van verantwoordelijken in de samenleving die in staat zijn structurele belemmeringen weg te ne-
men. De ondersteuning van de cliënt, diens zelfstandigheid en het versterken en/of instandhouden
van diens competenties staan daarbij centraal.

De handelwijzevaî de SPH'er kenmerkt zich tevens door een preventieve gerichtheid, het gericht
zijn op het voorkomen van problemen of van verergering daarvan of terugval daarin. Het werken
aan de hulpvragen van de cliënt vanuit de context van het dagelijks leven kenmerkt de sociaal
pedagogische hulpverlening. De SPH'er moet een basis voor samenwerking tot stand brengen in
interactie met de cliënt, ondanks het feit dat lang niet altijd sprake is van vrijwilligheid van de kant
van de cliënt en van bereidheid tot samenwerken. De SPHèr moet de situatie waarin de cliënt zich
bevindt, kunnen analyseren, met inbegrip van diens ziens- en zijnswijze, d.e aanwezige beperkin-
gen en belemmeringen, zijn gedrag en de sociale en maatschappelijke factoren die hemin een
kwetsbare positie plaatsen. Hij speelt daarop in door programma's te ontwerpen en uit te voeren die
gericht ziin op een zinvol en acceptabel leven, op zelfredzaamheid, sociale competentie en maat-
schappelijke integratie

De SPHèr maakt deel uit van een zorginstelling of hulp- of dienswerleningsorganisatie. Hij kan
ook werkzaam zljn binnen een justitiële context. Werken in en vanuit een organisatie brengi met
zich mee dat de SPHþr in staat moet zijn bij te dragen aan visie, beleid, preventie-activiteiten en
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hulpverlenings- methodiek van de instelling en dat hij de behandeling/begeleiding om kan zetten

in behandelings- en begeleidingsplannen. Tot de beroepscontext behoren niet in de laatste plaats

ook maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op het maatschappelijk functioneren
van de doelgroep en (daarmee) op de inhoud en de werkwijzevan het beroep. Van buitengewoon

belang daarbij is het in toenemende mate interculturele karakter van de samenleving, nationaal en

internationaal.

Lees het landelijke Opleidingsprofiel SPH (www.fronter.nl) voor meer informatie over de profile-
ring en beroepscontext van het vakgebied SPH.

3.3. Maatschappet¡jk Werk en Dienstvertening

De functie van het maatschappelijk werk is: mensen ondersteunen bij het oplossen van en omgaan

met problemen en verstoringen in hun sociaal functioneren in wisselwerking met hun sociale om-
geving. Deze wisselwerking heeft niet alleen betrekking op de verhoudingen tussen Personen, maar

ook op de relatie tussen personen en de sociale verbanden en instanties.

Het in kaart brengen van het werkveld van de maatschappelijk werker vraagt meer dan het op-

sommen van soorten instellingen waar maatschappelijk werkers werkzaam zijn. Dat zou immers

onderbelicht laten dat het werkterrein van de maatschappelijk werker dynamisch is en een grote

verscheidenheid kent. Maatschappelijke werkers zijn werkzaam bij:
. Bedrijven;
. Overheidsinstanties;
. Instellingen van allerlei snit, in vrijwilligers- organisaties, project- en zorgteams;

. Ook zijn er steeds meer maatschappelijk werkers die zich zelfstandig vestigen.

Hetberoep in zijn context
De dynamiek in de samenleving heeft een weerslag op het beroep maatschappelijk werk en ver-

volgens op de organisatievormen die het beste op die dynamiek kunnen inspelen. Daarbij is een

gelijktijdige ontwikkeling waarneembaar naar kleine slagvaardige units die in de directe omgeving

van de cliënt opereren (samenwerkingsverbanden, projecten), en naar fusies en schaalvergroting

ter benutting van schaalvoordelen op het niveau van instellingen. De maatschappelijk werker stelt

zich ondernemend en flexibel op ten aanzien van de verschillende organisatievormen waarin ziin
werk zich afspeelt.

Ook beweegt de maatschappelijk werker zich op aanpalende terreinen van andere beroepen. De

voornaamste gebieden waarop maatschappelijk werk en dienstverlening grenst aan andere beroe-

pen, zijn (gezondheids)zorg en welzijn, dienstverlening en arbeid.

Maatschappelijk werk is steeds minder een nationale aangelegenheid. De geografische landsgren-

zen vallen steeds minder samen met de beroepsgrenzen. Het werkterrein wordt beïnvloed door

internationale en met name Europese ontwikkelingen waarmee de maatschappelijk werker actief
rekening dient te houden.

In zijn streven mensen tot hun recht te laten komen als mens en burger richt de maatschappelijk

werker zich in zijnwerkzaamheden op:
. het scheppen van condities waarbinnen de cliënt:
. het bewerkstelligen van de noodzakelijke voorzieningen en veranderingen in de omgeving.
. de positie van de hulpverlener
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. omgaan met drang en dwang

Kenmerkend voor het domein van maatschappelijk werk en dienstverlening is dat de waag vaak
in eerste instantie individueel wordt gemeld of gesteld. De maatschappelijk werker krijgt ãaarbij
te maken met een bepaald soort vragen, namelijk vragen, tekorten en problemen van mensen die
samenhangen met hun positie en de wijze waarop ze functioneren in hun sociale omgeving. In die
situatie zijn deze mensen de greep op de omstandigheden kwijt, of ze dreigen ð,ezã te verliezen.
Hierbij zijn voor de typering van het beroep van de maatschappelijk werker de volgende elementen
zeer wezenlijk.
. De verwevenheid en complexiteit van de vraag
. De positie tussen verschillende actoren
. De mate van vrijwilligheid van de hulpverlening
. Diversiteit

Lees het landelijke Opleidingsprofiel MWD (www.fronter.nl) voor meer informatie over de profi-
lering en beroepscontext van het vakgebied MWD.
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4 Criteria stageptan

U stelt in overleg met uw stage-instelling een stageplan op. Uw stageplan mag maximaal 8 pagina's

bevatten. De stage- en scriptiedag geeft u in I dag een toelichting op alle zaken betreffende stage-

en afstuderen en biedt u de gelegenheid om aanvullende vragen te stellen. Deze dagis verplicht en

helpt u op weg om de stage en het afstuderen binnen uw planning af te ronden. Het studieplan dat

u invult helpt u hierbij, de mentor zal u coachen aan de hand van dit studieplan dat u opstelt naar

aanleiding van de stage- en scriptiedag. U kunt zich via StudentNet+ aanmelden voor de stage- en

scriptiedag.

Bij het opstellen van het stageplan dienen u en de stagebegeleider er expliciet op toe te zien dat er

rekening wordt gehouden met de onderliggende eisen van de opleiding. Dit betekent dat de stage-

activiteiten moeten aansluiten bij:
. de 10 generieke hbo-competenties (zie bijlage 1);

. de Dublin Descriptoren, die bepalen dat iedere hbo-opleiding in Nederland dient te voldoen

aan 5 vastliggende kwaliteitscriteria, zodat het niveau geborgd is (zie bijlage 2);

. het competentieprofiel van de opleiding (zie bijlage 3).

De bedoeling van het stageplan is dat u op een heldere, logische en systematische manier aangeeft

wat uw doelen voor deze stage zijn en hoe u denkt deze doelen te behalen. Dit zorgt ervoor dat alle

betrokken partijen een goed overzicht hebben van datgene wat u in deze stageperiode wilt berei-

ken.

U neemt in uw stageplan (max. S p.) het volgende op:

1. Naam, adres, telefoonnummer en e-mail van uzelf;

2. Naam, adres, telefoonnummer van de stageorganisatie;

3. Naam, adres, telefoonnummer van de stagebegeleider en de naam van uw stageadviseur;

4. Afdeling waar u stage gaat lopen, naam en functie van de afdeling;

5. Duur stageperiode en planning van begeleiding/evaluatie;
6. Korte beschrijving van de organisatie (strategische visie, missie en beleidsdoelen van de or-

ganisatie, primaire proces, organisatiestructuur, organisatiecultuuç doelgroepen/klanten, be-

langrijke externe en/of interne ontwikkelingen e.d.)

7. Toelichting op de dagelijkse stagespecifieke werkzaamheden (meedraaien in de beroepsprak-

tijk);
8. De doelen die u via dezewerkzaamheden wilt realiseren (incl. een SWOT-anaþse m.b.t. uzelf);
g. Korte toelichting op uw plan van aanpak voor het uitvoeren van de beroepsopdrachten. Geef

kort een situatieschets, probleemstelling, onderzoekmethoden- en vragen, productomschrij-

ving en tijdplanning ed.;

10. Aanzette hanteren literatuurlijst (welke boeken, tijdschriften, websites etc. hebt u gebruikt?).

Ad. 8 Toelichting SWOT-analyse om punt I goed uit te werken

Bij uw persoonlijke SWOT-ønalyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) worden

de belangrijkste sterke en zwakke punten van uzelf (u kunt uzelf als een þroduct' op de ar-

beidsmarkt beschouwen) benoemd, samen met uw belangrijkste kansen en bedreigingen bin-
nen de arbeidsmarkt.
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Elementen

' sterke punten (strengths):betreffen de kenmerken van uzelf.. Zwakke punten (weøknesses): betreffen eveneens de kenmerken van uzelf.
' Kansen (Opportunities): betreffen uw kansen in relatie tot de ontwikkelingen, gebeurtenissen

en invloeden waaraan de organisatie, product of markt onderhevig is. 
e ' e

' Bedreigingen (Threøfs): betreffen uw bedreigingen in relatie tot de-ontwikkelingen, gebeurte-
nissen en invloeden waaraan de organisatie, product of markt onderhevig is. 

e

De sterke en zwakke punten zijn altijd van toepassing op factoren/competenties van uzelf. Kansen
en bedreigin gen zijn daarentegen van toepassing op ãe åxterne omgeving.

Hierbij werkt u opdracht A en B verder uit om punt g diepgang te geven.

A. Leerdoelen m.b.t. de stagespecifieke werkzaamheden
Formuleer uw leerdoele-n vgor de stagewerkzaamheden. Let daarbij op concrete en positieve
formulering, bereikbaarheid en toetsbaarheid (SMART).
Maak hiervoor ook gebruik van het beroepsprofiel (hoofdstuk 3) en bijlage I de l0 generieke
hbo-competenties, bijlage 2 Dublin Descrþtãren en bijlage 1 competentiãprofiel.
U beschrijft de taken, die u tijdens de stage gaat verrichten om zodoende uw leerdoelen te be-
reiken' Bijvoorbe.eld: aan welke competenties gaat u werken en welke stageactiviteit kan daar
een bijdrage aan leveren?

B. Persoonsgerichteleerdoelen

Formuleer leerdoelen op het gebied van uw beroepshouding (SMART). Hoe gaat u aan d.eze
leèrdoelen werken en hoe kr¡gt u hier feedback oþi w.tt.-tegeleiding wilt u hierbij? Uiter-
aard is het mogelijk om gedurende de stage de doelen bij te stelä en te specifi."r.n. De voort-
gangsrapportages kunnen u hierbij helpen.

Formuleer uw støge of werkervaringdoelen zo exact mogelijk
Bij de evaluatie moet u aantonen dat u bepaalde stãgã- en leerdoelen hebt bereikt. Is de for-
mulering vaag, dan is l* i"J makkelijk uutt t. toneriof u een stage- of leerdoel daadwerkelijk
hebt bereikt. Vermijd bij de formulering van stage- of werkervaringdoelen daarom ook woor-
den als 'enige kennis van', 'zicht hebben op' of inzicht hebben in1

De volgende doelstelling is weinig concreet:
'Ik wil zicht hebben op de organisatie.'

Beter is deze doelstelling in meerdere concrete doelen op te schrijven, bijvoorbeeld:
'Ik weet hoe de organisatiestructuur in elkaar zit.'
'Ik weet wat de kenmerken van de doelgroep zijn waarvoor d.e organisatie werkt.'
'Ik weet welke instrumenten de organisãtie geUiuikt om ... .
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5 Criteria stageverslag

U stelt in overleg met de stagrinstelling een stageverslag op. Uw stageverslag mag maximaal 10

inhoudelijke pagina's bevatten (exclusief bijlagen).

Een stageverslag bestaat uit de volgende onderdelen, meestal in de aangegeven volgorde:

. gmslag

. titelpagina

. voorwoord

. inhoudsopgave

. verklarende woordenlijst

. inleiding

. kern van het verslag (hoofdstuk m.b.t. Leerdoelen, hoofdstuk m.b.t. Stagewerkzaamheden,

hoofdstuk m.b.t. beroepsopdrachten)
. evaluatie
. noten (eventueel)
. literatuurlijst
. bijlagen

Voor de belangrijkste van deze onderdelen volgen hieronder aanwijzingen. Die hebben niet het

karakter van wetten. U moet wel bedenken, dat lezers vrij duideli;ke verwachtingen hebben wat

betreft de soort informatie die zij in dergelijke onderdelen zullen aantreffen. De ruimte voor een

originele aanpak is op deze Punten dus beperkt'

Omslag, titelpagina
Ieder vãrslag È.'nut zowel een omslag als een titelpagina. De omslag van een verslag heeft een be-

schermende functie. De informatie erop hoeft niet even uitgebreid te zijn als die op de titelpagina;

u kunt volstaan met de titel, maar met het oog op archivering is een naam van de schrijver en

studentnummer(en van het stagebedrijf) ook plezierig.

De titelpagina is de eerste pagina van het verslag en vormt het uitgangspunt voor de titelbeschrij-

ving. Dãt *il 
".gg..t' 

nt.ni..r die naar uw verslag willen verwijzen, moeten alle benodigde infor-

matie op deze pagina vinden:
. titel + eventuele ondertitel
. naam + voorletter(s) van de schrijver, studentnummer
. plaats
. jaar

Voorwoord
In een voorwoord staan zaken die niet tot het eigenlijke onderwerp behoren, zoals:

- gegevens over de schrijver;

- informatie over het kader waarin het verslag tot stand is gekomen (stage of werkervaring);

- dankbetuigingen, bijvoorbeeld aan geïnterviewden;

- aanduiding van de doelgroeP waarvoor het verslag bestemd is;

- aanduiding van de manier waarop het verslag gebruikt kan worden.

Het voorwoord staat voor de inhoudsopgave.
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Inhoudsopgave
De inhoudsopgave bevat alle titels van de genummerde onderdelen van het verslag die volgen op de
inhoudsopgave (dus niet het voorwoord óprr.*.r, in de inhoudsopgave). De titels in de inhouds-
oPgave mogen niet afindjken van die in uw verslag. Door (sub)parag-rafen te laten inspringen kunt
u uw inhoudsopgave overzichtelijk maken.

Verklarende woordenlijst
Voor de lezer van uw verslag is het plezierig om achterin een verklarende woordenlijst aan te tref-
fen, met name als veel vakterm.tt uào, de lezer nieuw zljn enna één keer verklar.r, .rog niet ver-
trouwd.

Inleiding (max. f p.)
. Duur van de stage

' Wat waren uw leerdoelen m.b.t. de stagespecifieke werkzaamheden en welke persoonsgerichte
leerdoelen had u?

' welke stagewerkzaamheden hebt u tijdens uw stage verricht?
' Aan welke (stagespecifiek en opleidingsspecifiekelberoepstaken hebt u gewerkt?

Hoofdstuk I Leerdoelen (max.2. p.)
. Hoe hebt u aan de leerdoelen (stagespecifiek en persoonsgericht) gewerkt:

- Welke werkzaamheden hebt u per leerdoel uiigevoerdi
- welke beroepshoudingcomponenten hebt u dãarin laten zien?. Welke leerdoelen hebt u bereikt en waar blijkt dat uit?. welke leerdoelen hebt u niet (geheel) bereikt en hoe komt dat?. Wat zijn de positieve zaken in deze stageperiode?

. Wat vindt u moeilijke zaken in deze stagÀperiode?

' Wat hebt u gedaan met de feedback vande stagebegeleider en de stageadviseur?

Hoofdstuk 2 Stagewerkzaamheden (max. f p.)
' Welke affiniteit hebt u door uw stagewerkzaamheden ontwikkeld met het beroep?
' welke leerpunten wilt u meenemen naar uw toekomstige werkterrein ? ^

. Welke functie ziet u voor uzelf als de ideale functie'?

Hoofdstuk 3 Beroepsopdrachten (max. 5 p.)
' Wat heeft u precies gedaan, hoe is dat verlopen en wat heeft dat opgeleverd voor uzelf en voor

de instelling?

' oP welke wijzen is de uitvoering van deze opdrachten een verdieping van uw voorbereiding
op de beroepsuitoefening geweest?

. De uitwerking van de opdracht.

Hoofdstuk4 Evaluatie (max. f p.)
In-dit hoofdstuk gaat u uw overkoepelde verbanden leggen, uw conclusies trekken. Maak hiervoor
gebruik van uw voortgangsrapportages en evaluatieformulier. Dit evaluatieformulier vindt u bin-
nen de digitale leeromgeving! conclusies behoren aan drie eisen te voldoen.
' Ten eerste moeten ze leesbaar ziinvoor iemand die de rest van het werk niet heeft gelezen.
' Ten tweede-mogen ze voor een lezer die het verslag wel heeft gelezen niet als een verrassing

komen' Delezer moet met andere woorden g"-utÈ.ti;k in de,ioorafgaand.e hoofdstukken de
onderbouwing van de conclusies kunnen teiugvinden. Dat betekent"ook a"i ,, g".., nieuwe
elementen kunt aansnijden in een conclusie.

' Ten slotte moeten conclusies het karakter hebben van kernachtige uitspraken, desgewenst ge-
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volgd door een toelichting. Een lezer die het onderdeel Conclusies opslaat moet in een oogop-

slag kunnen zien om hoeveel conclusies het gaat, bijvoorbeeld doordat elke conclusie in een

aparte alinea staat, of door nummering. Verder moet hij snel kunnen overzien wat de kern van

elke conclusie is: met name doordat elke alinea of elk nummer daarmee opent.

Literatuurlijst en literatuurverwijzing
Een literatuurlijst bevat complete titelbeschrijvingen van gebruikte werken. U kunt bijvoorbeeld

ook denken aan geraadpleegde jaarverslagen, handboeken ofhandleidingen van testen. U maakt

daarbij gebruik van de APA-richtlijnen.

Bijlagen
Bijlagen vormen een uitstekend middel om de kern van het verslag overzichtelijk en leesbaar te

houden. Uitwerkingen van de stage en opleidingsspecifieke beroepsopdrachten, schema's van or-
ganisatiestructuren, notities, brieven, folders en dergelijke die u tijdens uw stage gemaakt hebt,

kunnen er geheel of gedeeltelijk in worden ondergebracht.
Een voorwaarde is wel, dat de tekst los van de bijlagen een begrijpelijk geheel vormt: u mag de lezer

nooit dwingen heen en weer te bladeren. Neem alleen relevante bi;lagen op. Naar elkeblilage moet

een keer yerwezen worden in het verslag. Geef bijlagen een nummer en een titel, en vermeld ze op

die manier in de inhoudsopgave. Zorgervoor dat de paginanummering doorloopt.

Vormgeving
Adviezen m.b.t. de vormgeving van uw verslag kunt u vinden in de digitale leeromgeving.

W HB0 0pteidingsspecifieke aanvutting Bachetor SociaI Work



a

6 Beoordeting van de stage

Een belangrijk kenmerk van de stage is dat u kunt aantonen dat u als student zelfstandig uw
weg heeft weten te vinden. U hoeft dus niet volledig zelfstandig uw werkzaamheden uit te
voeren, doel van de stage is vooral kennismaken met de beroepspraktilk. Het is voorbereiding
op de Proeve van bekwaamheid'tijdens uw afstudeerperiode. Dat sluit aan bij het feit datzelf-
studie in onderwijsland belangrijker wordt.
Er vindt een integrale beoordeling van de stageopdrachten plaats, dat wil zeggen dat de op-
drachten niet los van elkaar maar als een geheel worden beoordeeld.
U kunt bewijzen van elders uitgevoerde beroepstaken indienen. Deze worden dan meegeno-
men in de integrale beoordeling. Op deze wijze kunt u versneld door uw stage heen. Let wel:
in het stageverslag dient u wel een terugkoppeling te geven over alle ingediende beroepspro-
ducten.

Het eindoordeel van de stage wordt vastgesteld op basis van het volgende:

- Een beoordelingvan het stageplan;

- Het oordeel van de stagebegeleider, vastgesteld op het formulier'beoordeling stage HBO:
- De voortgangsrapportages van u en de stagebegeleider;

- Een beoordeling van het stageverslag.

a

a
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7 0pLeidingsspecifieke beroepsopdrachten

Tijdens de stage dient u twee beroepsopdrachten uit te voeren. De uitwerking van deze opdrachten
dient u ook in het stageverslag op te nemen (zie ook hoofdstuk 5).

Per opleiding kunt u hieronder zien welke beroepsopdrachten uitgevoerd moeten worden. De be-

roepsopdrachten kunt u per opleiding terugvinden op Fronter.

SPH
1. Systeemgerichtwerken
2. Casemanagement

CMV

1. Projectmatig werken
2. Systeemgerichtwerken

MWD
1. Signalering
2. Casemanagement
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Bijtage 1 : 10 Generieke hbo-competenties

l. Bredeprofessionalisering
Wil zeggen dat de student aantoonbaar wordt toegerust met actuele kennis die aansluit bij
recente (wetenschappelijke) kennis, inzichten, concepten en onderzoeksresultaten, alsmede
aan de in het beroepsprofiel geschetste (internationale) ontwikkelingen in het beroepenveld,
teneinde zich te kwalificeren:
. het zelfstandig kunnen uitvoeren van de taken van een beginnend beroepsbeoefenaar;
. het functioneren binnen een arbeidsorganisatie;
. de verdere professionalisering van de eigen beroepsuitoefening c.q. het beroep.

Multidisciplinaire integratie
De integratie van kennis, inzichten, houdingen en vaardigheden (van verschillende vakinhou-
delijke disciplines), vanuit het perspectief van het beroepsmatig handelen.

3. (Wetenschappelijke) toepassing
De toepassing van beschikbare relevante (wetenschappelijke) inzichten, theorieën, concep-
ten en onderzoeksresultaten bij vraagstukken waar afgestudeerden in hun beroepsuitoefening
mee gecônfronteerd worden.

4. Transferenbredeinzetbaarheid
De toepassing van kennis, inzichten en vaardigheden ín uiteenlopende beroepssituaties.

5. Creativiteit en complexiteit in handelen
Vraagstukken in de beroepspraktijk, waarvan het probleem op voorhand niet duidelijk is om-
schreven en waarop de standaardprocedures niet van toepassing zijn

6. Probleemgerichtwerken
Het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepsprak-
tijk op basis van relevante kennis en (theoretische) inzichten, het ontwikkelen en toepassen
van zinvolle (nieuwe) oplossingsstrategieën en het beoordelen van de effectiviteit hiervan.

7. Methodisch en reflectief denken en handelen
Het stellen van realistische doelen, het plannen c.q. planmatig aanpakken van werkzaamheden
en het reflecteren op het (beroepsmatig) handelen, op basis van het verzamelen en analyseren
van relevante informatie.

8. Sociaalcommunicatievebekr'vaamheid
Het communiceren en samenwerken met anderen in een multiculturele, internationale en/of
multidisciplinaire omgeving en het voldoen aan de eisen die het participeren in een arbeids-
organisatie stelt.

Basiskwalificering voor managementfuncties
Het uitvoeren van eenvoudig leidinggevende en managementtaken.

9
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10. Besefvan maatschappeliikeverantwoordelijkheid !

Begrip en betrokkenheid zijn ontwikkeld met betrekking tot ethische, normatieve en maat-

schappelijke vragen samenhangend met de toepassing van kennis en de (toekomstige) be-

roepspraktijk.
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Bijta ge 2: Dubl.in Descriptoren

Dit zijn algemene beschrijvingen voor het eindniveau van de eerste, tweede en derde cyclus in het
hoger onderwijs, in Nederland voor de graden van Bachelor, Master en Doctor.
De Dublin descriptoren zijn genoemd naar de plaats waar zevoor het eerst werden opgeschreven.
Ze zijn ontstaan om een aantal redenen:

' De Bologna verklaring vroeg organisatie van onderwijs in drie cycli en transparantie
. In diverse landen van continentaal Europa werd één opleidingstraject in twãeën gedeeld om

een Bachelor en Master traject te doen ontstaan

' Vraag daarbij was hoe de Bachelor te onderscheiden van de Master en dit ook transparant te
doen

' Nederland en Vlaanderen signaleerden dit probleem en stapten gezamenlijk op buurlanden
met een vergelijkbaar kwaliteitszorg systeem af voor afstemming in verband met gewenste
transparantie.

' Na een gezamenlijke bijeenkomst met vertegenwoordigers van verscheidene landen en hun
kwaliteitszorgorganisaties werd geconcludeerd dat de landen eenzelfde soort probleem had-
den en besloten werd dit gezamenlijk aan te pakken via het'joint quality lnitiaiivdi een infor-
meel open werkverband, waarvan de resultaten op internet beschikba ar zijn.

Dus op initiatief van Nederland en Maanderen, die gezamenlijk accreditatiekaders voorbereidden
zijn in 2001 bestaande beschrijvingen voor het eindniveau van een bachelor en een master naast
elkaar gelegd. Vervolgens werd in een bijeenkomst in Dublin hieruit het gemeenschappelijke naar
voren gehaald en eenduidig opgeschreven in de Engelse taal, en wel met zodanige mate van gedach-
tewisseling daarbij dat elke deelnemende kwaliteitszorgorganisatie het in eigen woorden naar het
eigen systeem kon vertalen. De descriptoren voor het eindniveau van de Bachelor en de Master
zijn als referentiepunten opgenomen in het accreditatiekader van de NVAO, en luiden als volgt.
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niveau Bøchelor en Master ('Dublin
Krvalificaties MasterKwalificaties Bachelor

Heeft aantoonbare kennis en
inzicht, gebaseerd op de ken-
nis en het inzicht op het niveau
van Bachelor en die deze over-
treffen en/of verdiepen, alsme-
de een basis ofeen kans bieden
om een originele bijdrage te le-
veren aan het ontwikkelen en/
of toepassen van ideeën, vaak
in onderzoeksverband.

Heeft aantoonbare kennis en in-
zicht van een vakgebied, waar-
bij wordt voortgebouwd op het
niveau bereikt in het voortgezet
onderwijs en dit wordt over-
troffen; functioneert doorgaans
op een niveau waaroP met on-
dèrsteuning van gespecialiseer-
de handboeken, enige aspecten
voorkomen waarvoor kennis
van de laatste ontwikkelingen
in het vakgebied vereist is.

Kennis en inzicht

Is in staat om kennis en in-
zicht en probleemoplossende
vermogens toe te passen in
nieuwe of onbekende omstan-
digheden binnen een bredere
(of multidisciplinaire) context
die gerelateerd is aan het vak-
gebièd; is in staat om kennis
[e integreren en met complexe
materie om te gaan

Is in staat om zijnlhaar kennis
en inzicht op dusdanige wijze
toe te passen, dat dit een pro-
fessionele benadering van zijnl
haar werk of beroep laat zien,
en beschikt verder over com-
petenties voor het opstellen en
verdiepen van argumentaties
en voor het oplossen van pro-
blemen op het vakgebied.

Toepassen kennis en inzicht

Is in staat om oordelen te for-
muleren op grond van onvol-
ledige of beperkte informatie
en daarbij rekening te houden
met sociaal-maatschappelijke
en ethische verantwoordelijk-
heden, die zijn verbonden aan
het toepassen van de eigen
kennis en oordelen.

Is in staat om relevante gege-
vens te verzamelen en inter-
preteren (meestal op het vakge-
bied) met het doel een oordeel
te vormen dat mede gebaseerd
is op het afiregen van relevante
sociaal-maatschappelijke, we-
tenschappelijke of ethische as-
pecten.

Oordeelsvorming

Is in staat om conclusies, als-
mede De kennis, motieven en
overwegingen die hieraan ten
grondslãg liggen, duidelijk en
óndubbelzinnig over te bren-
gen op een publiek van specia-
listen of niet-specialisten.

Is in staat om informatie, ideeën
en oplossingen over te brengen
op een publiek bestaande uit
sþecialistèn of niet-sp ecialisten.

Communicatie

Bezit de leervaardigheden die
hem ofhaar in staat stellen een
vervolgstudie aan te gaan met
een grõtendeels zelfgeituurd of
autonoom karakter.

Bezit de leervaardigheden die
noodzakelijk zijn om een ver-
volgstudie die een hoog niveau
van autonomie veronderstelt
aan te gaan.

Leervaardigheden

I * 
- 
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Bijtage 3: CompetentieprofieL sociaL Work

voor de Bachelor sw is het volgende competentieprofiel opgesteld:

De onderstaande tabel geeft het basale beheersingsniveau aan van de competenties van een sociale
professional op B hbo niveau. De grijze vakjes geven het niveau aan dat birrrr"r, een B hbo wordt
gerealiseerd. De witte vakjes vallen daar niet onder en horen dus niet tot het B hbo niveau.

Dit competentieprofiel, dat uit drie segmenten bestaat, is de basis van de opleidingen.
' Segment A: Werken met, namens en ten behoeve van personen en systemen, (doel)groepen
. en netwerken
. Segment B: Werken in en vanuit een arbeidsorganisatie
. segrnent c: werken aan professionaliteit en professionalisering

COMPETENTIES Beheersing Níveau

Aspect I 2 3 4
A1 Interactie Complexiteit

Zelfstandigheid

A2 Oriënteren Complexiteit

Zelfstandigheid

A3 Analyseren Complexiteit

Zelfstandigheid

A4 Plannen Complexiteit

Zelfstandigheid

A5 Realiseren Complexiteit

Zelfstandigheid

A6 Afronden Complexiteit

Zelfstandigheid

Bl Samenwerken Complexiteit

Zelfstandigheid

B2 Leiden Complexiteit

Zelfstandigheid

B3 Beleid Complexiteit

Zelfstandigheid

B4 Kwaliteitszorg Complexiteit

Zelfstandigheid

85 Beheren Complexiteit

Zelfstandigheid

Stagehandteiding
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ComplexiteitCl Zelßturing
Zelfstandigheid

ComplexiteitC2 Representeren

Zelfstandigheid

ComplexiteitC3 Onderzoeken

Zelfstandigheid

Complexiteit

Zelfstandigheid

C4Innoveren

Niveaus
Omdat u uiteraard niet vanaf het begin van de opleiding aan dit niveau kunt voldoen, worden t.a.v.

de competenties verschillende niveaus onderscheiden. Het beheersingsniveau van competenties is

hoofdzakelijk afhankelijk van twee factoren:
. Complexiteit: de mate van complexiteit die een sociale professional kan hanteren in de uitvoe-

ring van beroepstaken.
. Zelfstandigheid: de mate van zelfstandigheid waarmee een,.sociale professional zijn beroeps-

taken kan uitvoeren

Complexiteit
De beheersing van de competenties van sociale professionals wordt onderscheiden in vier niveaus

van complexiteit. Deze niveaus hebben een cumulatief karakter ten opzichte van elkaar: telkens

worden aspecten van complexiteit toegevoegd.

Niveau 1

De student voert enkelvoudige taken met een voorspelbaar verloop en resultaat uit.

Niveau 2
De student voert meervoudige taken uit in een omgeving waarop meerdere en veranderlijke facto-

ren van invloed zijn.

Niveau 3
De student voert meervoudige taken uit in een deels onvoorspelbare omgeving waarin belangenen

waardetegenstellingen een rol spelen.

Niveøu 4
De student voert meervoudige taken uit in een onvoorspelbare omgeving waarin sprake is van

kritieke situaties.

Zelfstandigheid
De beheersing van de competenties van sociale professionals wordt onderscheiden in vier niveaus

van zelfstandigheid. Deze niveaus hebben een cumulatief karakter ten opzichte van elkaar: telkens

worden er aspecten van zelfstandigheid toegevoegd.

Niveau 1

De student bereikt zelfstandig een resultaat in het kader van een aangereikte opdracht, een aange-

reikte planning en aangereikte criteria.

r; HB0 0pl.eidingsspecifieke aanvulting Bachetor Sociat Work



Niveau 2
De student bereikt en verantwoordt zelfstandig een resultaat volgens een zelf opgestelde planning
in het kader van een aangereikte opdracht en aangereikte criteria.

Niveau 3

De student formuleert zelfstandig een opdracht, stelt zelfstandig een planning op, bereikt zelfstan-
dig een resultaat en verantwoordt dit alles op grond van aangereikte criteria.

Niveau 4
De student formuleert zelßtandig criteria en een opdracht, stelt zelfstandig een planning op, bereikt
zelfstandig een resultaat en verantwoordt dit alles.

Stagehandteiding *l
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1

1.1

L.4

L.2

1.3

INLEIDING

Aanleiding
Flexibele opleidingen en maatwerKrajecten die studenten in staat stellen een oplei-
ding vlot te doorlopen zijn een groot goed. Korte of intensieve opleidingen mogen er
echter n¡et toe leiden dat concessies worden gedaan aan kwaliteit, niveau of stu-
deerbaarheid. Zij dienen te voldoen aan de Wet op het hoger onderwijs en weten-
schappelijk onderzoek (WHW). Ervaringen in het toezicht, publiek toegankelijke in-
formatie van instellingen en externe signalen leidden afgelopen jaren tot de vraag of
ten aanzien van korte of intensieve opleidingstrajecten in alle gevallen aan de nood-
zakelijke randvoorwaarden wordt voldaan. Dit was de aanleiding voor een landelijk
onderzoek van de inspectie. Nadere informatie over het onderzoek is opgenomen in

bijlage II van deze rapportage.

Onderzoeksvraag
De onderzoeksvraag luidt: hoe waarborgen instellingen dat een (ver)kort, versneld
of geïntensiveerd opleidingstraject niet ten koste gaat van de te realiseren eindkwa-
lificaties of de studeerbaarheid van het programma?

Bezoek aan de instelling
Het bezoek aan Hogeschool NTI vond plaats op 11 juni 20t2 te Leiden. Voor het on-
derzoek was de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening geselecteerd. Over-
eenkomstig het Croho gaat het om een deeltijdopleiding. Tijdens het bezoek heeft
de inspectie gesproken met de verantwoordelijken voor de opleiding en met verte-
genwoordigers van de examencommissie. Op verzoek van Hogeschool NTI was bij
het gesprek met de verantwoordelijken voor de opleiding ook de voorzitter van het
College van Bestuur aanwezig. Daarnaast heeft de opleiding een demonstratie gege-

ven van de digitale registratiesystemen en de digitale leeromgeving. Ook heeft de
inspectie een (beperK) dossieronderzoek uitgevoerd. Er heeft een terugkoppeling
van de voorlopige bevindingen plaatsgevonden aan de voorzitter van het College
van Bestuur en het management van de opleiding. Op verzoek van de instelling
heeft de inspectie op 23 oktober 2OI2 nog een bezoek gebracht om een aantal za-
ken in de studievoortgangsregistratie te verifiëren.

Rapportage
Na het bezoek is een conceptrapportage opgesteld die aan de instelling is voorge-
legd ter correctie van feitelijke onjuistheden. Over de conceptrappoftage heeft op 27
augustus 2012 een gesprek plaatsgevonden met de directie. De informatie die tij-
dens het gesprek aan de orde kwam en de definitieve schriftelijke reactie zijn in de
voorliggende rapportage verwerK. De instelling is schriftelijk geTnformeerd over de
wijze waarop dat is gebeurd; daar waar de reactie niet tot aanpassingen leidde is
dat toegelicht. Het aangepaste rapport is vervolgens in tweede concept voorgelegd
voor een laatste controle op feitelijke onjuistheden. Naar aanleiding van het tweede
bezoek op 23 oktober 2012 heeft Hogeschool NTI op verzoek van de inspectie aan-
vullende informatie aangeleverd. Daarna is de rapportage vastgesteld en heeft de
instelling bericht ontvangen van de wijze waarop de tweede reactie en de aanvullen-
de informatie is verwerkt.

2
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2.1

BEVINDINGEN

Algemeen

Hogeschool NTI werd opgericht in de jaren ?0 van de vorige eeuw. Hogeschool NTI
biedt sinds 2000 door de Nederlandse overheid erkend hoger onderwijs aan, waar-
onder een door de NVAo geaccrediteerde MBA-opleiding. ook verzorgt Hogeschool
NTI (al dan niet erkend) mbo-onderwijs, voortgezet onderwijs en cursussen.

Volgens het Croho bestond het door de NVAO geaccrediteerde hbo-bacheloraanbod
van Hogeschool NTI op 9 juli 2012 uit 21 opleidingen. Ten tijde van het inspectiebe-
zoek in juni 2012 was de informatie die Hogeschool NTI in de studiegids en op de
website verschafte over het opleidingsaanbod niet in overeenstemming met het
Croho. De verschillen werden onder meer veroorzaakt doordat in een aantal geval-
len onvoldoende duidelijk werd gemaakt dat het ging om uitstroomvarianten en niet
om zelfstandige bacheloropleidingen. Naar aanleiding van het inspectieonderzoek
heeft Hogeschool NTI bij de lancering van de nieuwe website in augustus 2012 een
aantal veranderingen doorgevoerd. Dit heeft geresulteerd in meer duidelijkheid ten
aanzien van de vraag of er sprake is van een zelfstandige bacheloropleiding of van
een uitstroomvariant.

De opleidingen worden alleen in deeltijd aangeboden, met uitzondering van de op-
leidingen Toegepaste psychologie en Rechten die zowel in deeltijd als in voltijd wor-
den aangeboden. Daarnaast is er een aanzienlijk aanbod aan cursussen en deelpro-
gramma's op hbo-niveau. De deelprogramma's zijn onderdeel van de erkende hbo-
opleidingen van Hogeschool NTI. Indien de modules inhoudelijk overeenkomen met
de inhoud van de modules uit de volledige hbo-opleiding, dan volgt vrijstelling voor
deze modules bij doorstroom in de volledige hbo-opleiding.

Hogeschool NTI verzorgt onderwijs volgens het'blended learning'concept, waarbij
afstandsonderwijs wordt gecombineerd met een beperkt aantal contactmomenten.
Binnen deze vorm van onderwijs kan een student bij Hogeschool NTI op elk moment
van het jaar starten met een opleiding en bepaalt deze zelf het studietempo. Sinds
september 2010 wordt er voor een aantal opleidingen ook klassikaal onderwijs aan-
geboden.

De doelgroep van Hogeschool NTI bestaat uit studenten tussen de 25 en 45 jaar die
alsnog een studie willen doen. Het gaat om tweede kans onderwijs. eua vorm,
structuur, didactisch model en reglementen vertonen de bacheloropleidingen van
Hogeschool NTI aanzienlijke overeenkomsten. Het standaardprogramma van de ba-
chelor bestaat uit een propedeuse (60 EC), een hoofdfase (120 EC) en een afstu-
deerfase (60 EC).

Tot en met 2010 heeft Hogeschool NTI in de studievoorlichting aangegeven dat de
hbo-opleiding (van 240 EC) in drie jaar te behalen is. De concrete formulering in de
betreffende studiegids luidde: "De hbo-opleidingen zijn zo opgezet dat u binnen drie
jaar uw hbo-getuigschrift kunt halen. Dit betekent echter niet dat u het studiepro-
gramma ook binnen deze tijd afgerond moet hebben. (..) u betaalt in alle gevatten
drie jaar studiegeld en u kunt vervolgens drie jaar lang gratis verder studeren.,'

sinds 2010 spreekt Hogeschool NTI van 'vierjarige opleidingen die in drie tot zes
jaar voltooid kunnen worden'. De regeling dat een student maximaal drie jaar colle-
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gegeld hoeft te betalen en daarvoor drie tot zes jaar mag studeren, blijft van toe-
passing. Als een student langer dan zes jaar over zijn studie doet, moet hij opnieuw
collegegeld gaan betalen (naar rato van de periode die hij nog nodig blijkt te hebben
gehad om af te studeren). Volgens de opgave van Hogeschool NTI doen de meeste
bachelorstudenten in de praktijk vijf à vijf-en-een-half jaar over hun studie.

SPH
Onder de domeinnaam Social Work biedt Hogeschool NTI de opleidingen Maatschap-
pelijk Werk en Dienstverlening (MWD), Cultureel en Maatschappeliike Vorming
(CMV) en Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) aan, alle in deeltijd' De oplei-
dingen hebben een gemeenschappelijke propedeuse. Het curriculum voor SPH is

enkele jaren geleden ontw¡kkeld in samenwerking met een bekostigde instelling. Het
management van Hogeschool NTI beschouwt de ontwikkeling van de opleiding SPH

als een geslaagd voorbeeld van publiek-private samenwerking. De opleiding SPH

functioneert inmiddels zelfstandig en de samenwerking met de bekostigde instelling
is afgerond.

Van de drie varianten die het Croho kent (voltijd, deeltijd en duaal) komt deeltijd
het meest in de richting van het onderwijsconcept van hogeschool NTL De werkplek
speelt echter geen rol in de opleiding anders dan (onder voorwaarden) bij de stage.
Oorspronkelijk werd de opleiding alleen aangeboden in de vorm van afstandsonder-
wijó. Vanaf september 2012 is er ook een klassikale variant. Een student die voor
het afstandsleren kiest, volgt tijdens de studie twaalf praktijktrainingen, Een student
die voor de klassikale variant kiest, heeft een keer per maand van 10.00 tot 17.00
uur college (of eens in de twee weken een avond). Daarnaast is het mogelijk een

deel van de studie te volgen in de vorm van een koft programma, een oriëntatietra-
ject of een losse module. De inhoud van deze deelprogramma's is identiek aan die
van het betreffende onderdeel van de bacheloropleiding.

De opleiding is bijna vier jaar oud. In 2008 heeft de opleiding de toets nieuwe oplei-
ding van de NVAO doorlopen. Sindsdien is het aantal SPH-studenten snel gegroeid,

namelijk van 79 studenten in 2008/2009 naar 318 in 2010/2OLL. Ten tijde van het
onderzoek waren er twee afgestudeerden.
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2.2 Aspecten beoordelingskader

onderstaand worden de bevindingen beschreven ten aanzien van de relevante af-
zonderlijke onderdelen van het beoordelingskader.

wat de afzonderlijke bevindingen betreft zijn de mogelijke uitkomsten:o J fia) als aan het criterium voldaan is;r þ (deels) als aan het criterium ten dele voldaan is;r l\ (nee) als aan het criterium niet voldaan is;t 'l als het criterium bij gebrek aan informatie niet kon worden beoordeeld;e NVT (niet van toepassing) ars het betreffende punt niet aan de orde is.

& INTAKE1. VOORLICHTIN
1.1 u verstrekt rmatieinfogoede deover instell hetng edonderwijs, oplei-

kheden enmog elu de toelati aangsvoorwaarden entenstud en aanstaan d stu-
dingsvormen, de instroom
denten 7.I3 en 7.75

Informatie. Het

l. Algemeen Informatie over
Croho
Volgens het Croho (9 juli 2012) biedt Hogeschool NTI 21 geaccrediteerde hbo-opleidingen aan,waaronder één master

Presentat¡e van het opleidingsaanbod op de webs¡te
Ïen tijde van het inspectiebezoek liet de presentatie van het aanbod van geaccrediteerde hbo-opleidingen op de website te wensen over. op het tabblad 'volledige hbo-ópleidingen,werden
uitstroomvarianten gepresenteerd als zelfstandige opleidingen. Daãrnaast werden twee oplei-dingen als hbo-bachelor (en daarmee als geaccrediteerde Jpleiding) g"piu."nt""rd terwijl deinstelling niet over de bijbehorende croho-registraties beschikt. oe wãbs¡te kende destijds ookeen tabblad 'un¡versity'. Hier kon de student kiezen uit een MBA, een pre-master en MBA_modules' Het gebruik van de term'university'voor de presentatie van een master op hbo-niveau is misleidend, gelet op het feit dat hier geen sprake is van communicatie in het Engels,of voor een internationale doelgroep,

Naar aanleiding van het inspectieonderzoek heeft Hogeschool NTI bij de lancering van de nieu-we website in augustus 2012 een aantal veranderingen doorgevoerd. Bij de lancering van denieuwe website is ook in de overzichtspagina de originele bachelornaarnin de naamglving op-genomen' Dit heeft geresulteerd in meer duidelijkheid ten aanzlen van de vraag of er sprake isvan een zelfstandige bacheloropleiding of van een uitstroomvariant. op het tabblad 'voiledigehbo-opleidingen'worden 28 opleidingen genoemd. Daarvan zijn er tien geen zelfstand¡g geac-
crediteerde bacheloropleidingen, maãr uilstroomvarianten, Anders dan voorheen wordt hierbijvoorbeeld meteen duidetijk dat Arbeids- en organisatiepsychologie een uitstroomvariant isvan de geaccrediteerde opleiding Toegepaste psychologie.

Het NVAo-geaccrediteerde aanbod wordt op deze overzichtspagina gecombineerd met het ove-rige aanbod (al dan niet erkend door het bedrijfsleven). ruaar aãnle¡ãing van opmerkingen vande inspectie heeft Hogeschool NTI de duidelijkheid omtrent de accreditãtiestatus van het oplei-dingsaanbod verder verbeterd door op de overzíchtspagina bij de NVAo-geaccrediteerde oplei-dingen het NVAO-logo te plaatsen.

ook heeft Hogeschool NTI de informatie op de website over de accreditat¡estatus van de oplei-ding Pedagogiek substantieel verbeterd. De website geeft nu duidelijke informat¡e over hetlopende accreditatietraject; ook wordt de mogelijkheid geboden de ãanmelding kosteloos teannuleren mocht de accred¡tatie onverhoopt n¡eldoorgaan, Doordat sinds 11 oktober 2oI2 opde overzichtspagina 'volledige hbo-opleidingen' bij deze opleiding - anders dan bij de geaccre-
diteerde opleidingen - geen NVAo-logo staat, is nL duidel¡ker dJt er nog geen wettelijk erkendhbo-bachelor diploma aan de opleiding verbonden is.

Een andere aanpassins d te d e nstell n9 heeft doorgevoerd betreft de nformatie de website
de Pabo-opleid die

op
over ns Hogeschool NTI tn sa menwerking met Fontys aanbiedt.oor de van deD het

Hog escholen
PA-
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BO-diploma van Fontys Hogescholen'
Fontys berust.

is nu duidelijk dat de accreditatie van deze opleiding bij

Verder heeft Hogeschool NTI de informatievoorziening verbeterd door de naam van het tabblad

'University'te veranderen in Master. Hier kan de student kiezen uit een MBA, een pre-master

en MBA-modules.

Een vijftal opleidingen staat nog vermeld in het Croho, maar is in afbouw' Deze opleidingen

staan terecht niet meer vermeld op het tabblad 'volledige hbo-opleidingen'. Op sommige van

de betreffende vakgebieden zijn losse modules te volgen. Op een aantal plaatsen was niet dui-

delijk dat bij dergelijke losse modules geen sprake kan zijn van een wettelijk erkend hbo-

getuigschrift, en soms werd gesproken van'wettel¡jk erkende certificaten'terwijl deze niet be-

staan. De instelling heeft informatie herzien.

Presentat¡e van het opleidingsaanbod in de studiegids 2011 - 2012
In de studiegids 2011 - 2012 staat een NVAO-logo achter 32 namen van opleidingen' Hier

wordt het onderscheid tussen geaccrediteerde opleiding en specialisatie niet duidelijk gemaakt.

De inspectie vraagt de betreffende informatie aan te passen, dat wil zeggen in de toekomst het

NVAO-logo alleen te hanteren voor in het croho geregistreerde opleidingsnamen.

De visie van de inspectie is dat voor elke (aankomende) student meteen bij de eerste blik op

het aanbod dat op enigerlei wijze de aanduiding 'hbo'draagt duidelijk moet zijn of er sprake is

van geaccrediteerd onderwijs of niet, In ons complexe stelsel is transparantie een groot goed'

Het is nodig daar buitengewoon scherp op te zijn, zeker als een instelling zowel geaccrediteerd

als niet-geaccrediteerd onderwijs aanbiedt, In zijn algemeenheid - dus niet in het bijzonder bij

Hogeschool NTI - leidt gebrek aan duidelijkheid over de accreditatiestatus van het aanbod vaak

lot serieuze problemen voor studenten, zo wordt de inspectie regelmatig duidelijk uit klachten

en signalen. Presentatie van specialisaties als zelfstandige opleidingen is in strijd met artikel
7,15 van de WHW. Dat geldt evenzeer voor het aanbieden van opleidingen waarvoor de accre-

ditatie berust bij een andere instelling zonder dat dit gegeven wordt vermeld' Ook het gebruik

van de term'IJniversity'voor een opleidingsaanbod op hbo-niveau is ongewenst. De inspectie

stelt de bereidheid van Hogeschool NTI om de informatie op de website en in ander voorlich-

tingsmateriaal in overeenstemming te brengen met het Croho en de vooruitgang die hierbij is

geboekt dan ook bijzonder op prijs'

Wettelijk voorgeschreven documentatie opleiding
De onderwijs- en examenregeling (OER) voor de opleiding SPH is een duidelijk en leesbaar

document dat informatie verstrekt over nagenoeg alle aspecten die de WHW voorschrijft. Ter

voorbereiding op het inspectiebezoek heeft de inspectie de OER september 2011 - september
2012 bestudeerd en geconstateerd dat deze in enkele opz¡chten verbetering behoefde. Het

betreft de volgende punten:
a, De rol van de werkplek: artikel 3.2 lid 4 wekte de indruk dat de werkplek een rol speelt in

de opleiding. De inspectie heeft vastgesteld dat dit in de praktijk niet het geval is (met uit-
zondering van de stage). Het management verklaarde desgevraagd dat dit artikel ten on-

rechte in de OER van SPH terecht was gekomen, De inspectie heeft een vastgestelde OER

maart - september 2oI2 en een concept oER voor 2OI2 - 2013 nagezonden gekregen

waarin enkele wijzigingen zijn doorgevoerd, waaronder het rechtzetten van deze vergissing

b. De informatie over het curriculum is erg beknopt doorilat alleen de namen van de onder-

wijseenheden worden genoemd; een korte omschrijving ontbreekt.

Daarnaast heeft de inspectie er in de gesprekken op gewezen dat het nodig is in de OER een

duidelijker onderscheid te maken tussen stage en afstuderen. De inspectie heeft ook de studie-
gids bij de beoordeling betrokken, maar die biedt evenmin voldoende uitsluitsel over punt b en

over het onderscheid tussen stage en afstuderen.
2. Toelat¡ng
Is de informatie
over toelating,
vooropleiding
en plaatsing
duidelijk?

J Hoofdstuk 2 van de onderwijs- en examenregeling beschrijft op adequate w¡jze de wette-

lijke vooropleidingseisen en de mogelijkheid van een 21+toets. De procedurele ¡nformatie
over de toelating en plaatsing is toereikend. De instelling biedt aankomende studenten de

mogelijkheid om een studieadviesgesprek te voeren alvorens met de opleiding wordt ge-

start. In het gesprek met de ¡nspect¡e meldt het management dat ongeveer 650/o van de

studenten gebruik maakt van deze mogelijkheid. In het studieadviesgesprek komt de stu-

dielast ter rake, de combinatie werk en ezin, het afstandleren en de van
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student,de de rtsta devanBU stud ie n iseert eschoolrga Hog NTI een oriënta-verplichte
ied hBU eid stutiedag, elegens meerdentenkrijgen mener0 informatie ove bstuderen uNTIoolHogesch en specifieke opleidi nformatie WA ookn9s arbij nderwer-obovengenoemde

zoals ntnpen aa den rdstudiepla ng koe men.

(studiepunten)

¡rU beschde detnr¡j ngen deids,studieg op enwebsite de¡n OER dedatblijkt wettelijke
vannietingseisenvooropleid o dezt)ntoepassing p ma's.ramdeelprog deelDeze ramprog

ma ,s geven detot htoegang bo-bachelo eid nrop webs¡teDe ,Uvermeldt: kunt tijdens
het HBO SPH EC30Or¡ëntatietraject Uhalen. eenhebt de omJaar tud

ECdeze halen.fe uZodra 30de hebtEC eenubehaald, certificaat enontvangt kunt u
naardoorstromen de SociaalHBO-opleiding Pedagogische vanHulpverlening Hogeschool

UNTI voorontvangt de modulesvrijstelling die hebtu behaald hettijdens Oriëntatietra-
eth bezoekject. ïijdens heeft examde nco rsstemm dat baangegeven u kedaadwerkelij

doorstroom naar ed chba na heteloropleiding beh VAalen den EC30 wordt ofgecontroleerd
deze modules overeenkomen metnog het lopende Dema,program rondprocedures deze

vanwuze toelati staanng tnbeschreven ode RE kel l¡d2. 4(art¡ en artikelin 2 .4 en n het)mentle
3. Beroeps-

praktijk-
vorming

Is duidelijk wel-
ke eisen worden
gesteld, welke
functie de
werkkring ver-
vult in de oplei-
ding en hoe dat
beoordeeld
wordt?

J De k ro nberoepspraktij speelt geen de leidp s aPH danndersng aaten vannzien ed
Instage, d hiermee 4lidstrU stelt rtikel .23 devan 2OER 10 1 L220 erdat rake tssp

nVA reahet tseren nVA ntenstudiepu tijdens hetwerktijd Tijdens heeftbezoek het mana-
ementI atd dezetoegelicht vermeld n debung rssrngverg OER nVA SPH terecht ¡s geko

n dosshetmen; enieronderzoek b de tnU studhetrnzag angsievoortg registratiesysteem
deheeft geconstateerdinspectie atd tser de p raktijk dstu e dgeen punten enstij werktijd

enword iseerdgerea

t;

studDe e vanntenpopulatie d e SPH bestaat nãaropleiding voor 80 uo/o vrouwe-itschatting
herintrederskerij wezonder ofrk eenmet rt-time baan In edpa over devoorlichting oplei-

d deehetspeeltn9 rakter roItijdka 9een met dname flexibele VA n de idlepzet p ing
benadruktwordt elk(starten p gewenst ntamente doenmoment, momentenop dat het

stude d ent enuitkomt o verschillendveelp e lokaties, alsstuderen het Om totuitkomt).
de te wordenopleiding toegelaten hoeft de student ietn beschte eenover nterelevakken

Als stude d nt ka n ntoa nenwerkplek, over ntereleva werkerva te beschikkering n, be-
atsta de kheidmogelij te voorvrijstelli ng krU de chtegen 3van EC.0verpl stage artike-De
5len .15 en 15 van6 de OER bevatten toereikende overinformatie de erke nn be-enng

dvan eoordeling Destag eplek. instelli heeftng een NTI-breed Stageha een and-hndboek,
voore destag Socialeiding opleidingen enWork een formulier 'procedure aanvraag vnj-

e'
4. Studielast
Is de informatie
over de oplei-
dingsduur en de
studielast ade-
quaat?

D

Toelichting
Informatie over de stud¡elast
De WHW gaat voor een hbo-bacheloropleiding uit van een totale studielast van 240 ECvan elk 28 studie-uren, verdeeld over vier jaren van zestig Ec. Dit staat gelijk aan l680
uren studie per jaar. uitgaande van 42 studieweken per jaar, komt dit neer op 40 studie-
uren per week. Artikel 3.2 van de oER 2011 - 2012 vermeldt dat bij de opleiding spHrekening d¡ent te worden gehouden met een gemiddelde studielast uan zà uren studie per
week, inclusief contacttijd. uit de formulieren die worden gebru¡kt voor het intake-
/studieadviesgesprek en uit de toelichting van het management tijdens het gesprek blijktdat de student rekening d¡ent te houden met een studiejaar bestaãnde uit 4g weken met
een gemiddelde studiebelasting van 24 uur per week. Dat de gemiddelde studiebelasting
per week lager ligt dan men volgens de wHW zou verwachten, hangt volgens het mana-gement samen met het gegeven dat de gemiddelde afstudeerduu,. langeiis dan de nomi-
nale studieduur van vier jaar (zie verderop ¡n dit rapport). De instellint erkent dat de OER2or1-2a12 een vertekend beeld gaf van de te verwachten gemiddelde studielast. De
n¡euwe (tussentijdse) oER spreekt van een studielast van 35 uur per week voor studenten
die de studie binnen vier jaar willen afronden,

De informatie over de opleiding wfst er op dat de studielast aan de lichte kant is

Hogeschool hanteertNTI een enI edeg voor hetdesysteem vanberekenen studielastde
umod feper (Verantwoord ingsd studiebelastinocument en edI nde werkinstru ctiebijbehore

rvoo oced nten Het diffesysteem nrent¡eert alleeiet nan stu d mieactiviteit ookaar aarn
Elkermtoetsvo docent metmaakt beh u van dezelp no eenrmen van deinschatting stu-

nVA modde u ryoorwaa verantwoordel ts. de nde nor-
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mer¡ng voor de verwerking
verder onder 1,2,3).

van literatuur plaatst de inspectie echter kanttekeningen (zie

Informatie over de opleidingsduur
Volgens het vbi-rapport voor de Toets nieuwe opleiding (2008) is bij het opzetten van de

opleiding gekozen voor een driejar¡g opleidingsaanbod. Op bladzijde 26 meldt het vbi-
rapport hierover het volgende: 'Het programma wordt in drie studiejaren aangeboden,
maar kan gedurende maxÌmaal zes jaren worden gevolgd. De reden dat er gekozen ¡s voor
een driejar¡g aanbod, tigt in het feit dat het onderwiisconcept van Hogeschool NTI, deel-

t¡jdonderwijs door moÌddel van 'blended learning', niet gebonden is aan schooljaren.'De
OER en de website spreken inmiddels van 'een opleiding van vier jaar die in drie tot zes
jaar kan worden voltooid',In de studiegids staat:'De minimale studieduurvan de HBO-

opteidingen van Hogeschool NTI is drie jaar. Onze ervaring is dat de meeste studenten
één à twee jaar langer over doen om de opleid¡ng af te ronden ' Beide formuleringen hou-

den in dat de opleiding ook in drie jaar te voltooien is. De website spreekt verder op het
tabblad 'volledige hbo-opleidingen' in algemene zin ook van een opleidingsduur van 36 -
48 maanden, Door te spreken van een opleiding van vier jaar die in drie tot zes jaar vol-
tooid kan worden, maakt Hogeschool NTI niet duidelijk welke doelgroep tegen welk tempo
een bepaalde studieduur mag verwachten.

5. Vrijstellin-
gen

Is de informatie
over vrijstel-
lings-
mogelijkheden
duidelijk?

J De vrijstellingsmogelijkheden zijn d k omschreven in de bijlage bij de OER (regle-
ment vrijstellingsverzoek). Er staat algemeen omschreven dat een student vrijstelling kan

krijgen als hij een diploma heeft van een eerdere hbo-opleiding of een post-hbo opleiding.

Daarbij geldt dat per module 80o/o vân de eindtermen/leerdoelen van de onderwfseenheid
moet zUn afgedekt. Er wordt geen vrijstelling verleend voor werkervaring (met uitzonde-
ring van de vrijstelling voor de stage) of voor diploma's ouder dan tien jaar. Op de website

kan de student een indicatie krijgen over de vrijstellingen die aangevraagd kunnen wor-
den. Ook kan hij via de website een vrijstellingsverzoek indienen. Net als ¡n de OER staat
op de website een toelichting op grond waarvan een student mogelijk een vrijstelling kan

L.2 Uitvoering
1. Toelating/
intake
Leeft de instel-
ling de betref-
fende voor-
schriften na?

¡ Tijdens onderzoek zijn geen afwijkingen van de regels geconstateerd. De opleiding
hanteert een formulier voor de intake-/studieadviesgesprekken waarbij aandacht wordt
besteed aan de opleid¡ngsduur.
Er zijn maar weinig studenten die gebruik maken van de mogelijkheid om via een oriënta-
tietraject in de bachelor in te stromen, Er is een uitgebreide 21+ toets waarbij sinds 2012

ook meer aandacht is voor leesvaard heid

2. Beroeps-
praktijk-
vorm¡ng
Wordt op ade-
quate wijze
vastgesteld of
de werkkring /
werkervaring
relevant is?

, De werkplek speelt geen rol in de opleiding, behalve als de student op grond van zijn
functie vrijstelling voor de stage krijgt. Ongeveer de helft van de aanvragers krijgt vrij-
stelling voor de stage van 30 EC. De leerdoelen van de stage zijn helder omschreven in
het stagehandboek, De dossiers van studenten die vrijstelling hebben gekregen bevatten
een 'Vrijstellingsformulier stage HBO'waaruit blijkt dat de kenmerken van de werplek on-

der verantwoordelijkheid van de vrijstellingscommissie (een subcommissie van de exa-
mencommissie) getoetst z¡jn aan inhoudelijke criteria ontleend aan de leerdoelen van de

stage,

3. Studielast
Is er informatie
over de werke-
lijke studielast
en is deze in

overeenstem-
ming met de
genormeerde
stu d ielast?

D De werkelijke studielast is aan de lichte kant, Naar schatting van de inspectie ligt deze

rond de 200EC. De instelling beschikt niet over studielastmetingen die aantonen dat de

geprogrammeerde en de gerealiseerde studielast overeenkomen'

Toelichting
De OER aOLI - 2OL2 die de inspectie ter voorbereiding op het onderzoek heeft ontvangen,
geeft aan dat de wekelijkse studielast zo'n24 uur is. Gerekend met de nominale studie-
duur van vier jaar en met jaren van elk 48 studieweken zou dat leiden tot een werkelijke
stud¡elast van 165 EC, De verklaring voor het verschil tussen dit aantal en de verwachte
240 EC is volgens de instelling gelegen in het feit dat de gemiddelde afstudeerduur niet op

vier jaar l¡gt, maar op 5,5 jaar, De inspectie concludeert dat de OER 2011 - 2012 een

onjuist beeld gaf over de te verwachten (wekelijkse) studielast.
Omdat de opleiding SPH relatief nieuw is en daardoor nog niet veel afgestudeerden kent,
is er nog weinig te zeggen over de werkelijke gemiddelde afstudeerduur, De inspectie
heeft daarom nader onderzoek gedaan en in de studievoortgangsregistratie geverifieerd of
de door Hoqeschool NTI opgegeven instellingsbrede gem iddelde afstudeerduur naar ver-
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wachting ook voor SPH zal gelden, Om
vraagd zowel voor de opleiding SPH als

dit te kunnen nagaan hebben we de instelling ge-
voor een controleopleiding (Bedrijfseconomie - BE)

informatie uit het studievoortgangsregistrat¡esysteem aan te leveren, De informatie uit de
studievoortgangsregistrat¡e van BE en sPH leverde onvoldoende aanwijzingen op dat de
(te verwachten) gemiddelde afstudeerduur op 5,5 jaar zou liggen. Daarom heeft de in-
spect¡e ook de onderliggende data op individueel studentn¡veau voor de NTI-brede analyse
opgevraagd' In deze analyse is de datum van de diploma-uitreiking als afstudeerdatum
gehanteerd, terwijl in de data over de opleidíngen SPH en BE de datum van het laatst be-
haalde tentamenresultaat als einddatum is gebruikt. In de meeste gevallen bedraagt dit
verschil een of twee maanden - een verificatie aãn de hand van het controlebestand van
afgestudeerden BE levert echter op dat het verschil soms groter is, De onderliggende
data voor de instellingsbrede analyse vertonen verder het volgende beeld: over de periode
2oo7 - 2011 neemt de gemiddelde afstudeerduur toe met meer dan een jaar. In
2oo7/2oo8 deden 28 studenten (39,4 o/o) meer dan 5 jaar over hun studie; in de jaren
daarop lag dit percentagesteeds iets hogeren in 2010 - 2011 lag het op640/o (46 van de
72 afgestudeerden). In termen van aantallen mensen die korter dan drie jaar studeren
leveren de data het volgende beeld op: in 2007/B waren dat er 11 (15,5vo van de 71 af-
gestudeerden); in 2008/9 4 (6,3o/ø van 64); in2OO9/2OLO4 (4,4o/o van g0) en in 2010 -
2OtI 2 (2,8o/o van 72). Al met al levert de door de instelling aangeleverde aanvullende
informatie over de gemiddelde afstudeerduur volgens de inspectie voldoende onderbou-
wing om voor SPH te spreken van een te verwachten gemiddelde afstudeerduur van vijf
jaar. Dat leidt tot een schatting van een studielast van rond de 200 EC,

Normering van de studielast
Om inzicht te krijgen in de gehanteerde systematiek heeft de inspectie de genormeerde
studielast nagetrokken voor de systeemgericht werken van 5 EC en Inleiding in de psy-
chologie van I EC. Hetsysteem zelf is degelijk (zie boven onder 1,1.4) maarde inspectie
plaatst een kanttekening bij de onderliggende normering voor de verwerking van litera-
tuur. Uit de analyse blijkt dat zowel tijd wordt gerekend voor het globaal lezen van litera-
tuur als voor het (intensiever) bestuderen en samenvatten van diezelfde literatuur. Ge-
voegd bij het gegeven dat sprake is van Nederlandstalige literatuur en dat de literatuur
geen wiskundige formules bevat, is hier naar de mening van de inspectie sprake van een
lage normering voor de verwerking van literatuur (3 bladzijden per uur), In de gesprekken
en in de schriftelijke reactie op de conceptversies van deze rapportage heeft de instelling
toegelicht dat de studielastnormering samenhangt met het opleidingsconcept en met de
leerstijl van de doelgroep: de student moet de aangeboden stof vrijwel geheel op eigen
kracht verwerken - er zljn geen begeleidende colleges waarin de docent de student in dit
proces begeleidt' In de aangeleverde aanvullende informatie betoogt de instelling onder
verwijzing naar onderwijskundige bronnen dat studenten in het afstandsonderwijs een
leerstijl hebben waarbij ze na een eerste oriëntatie op de stof het lesmateriaal nader be-
studeren en samenvatten, De inspectie bestrijdt niet de redenering dat doelgroepen bin-
nen het afstandsonderwijs andere leerstijlen kunnen hanteren maar vindt dat het nettore-
sultaat van de voorgeschreven normering voor de verwerking van literatuur erg laag ligt.

Studielastmetingen
De opleiding voert zelf geen studielastmet¡ngen uit, maar neemt wel deel aan de jaarlijkse
Nationale studentenenquête (NSE). uit de NSE blijkt dat over de afgelopen jaren de stu-
denttevredenheid over de aansluiting van de geprogrammeerde studielast op de daadwer-
kelijke studielast NTl-breed op of iets boven het landelijk gemiddelde voor de niet-
bekostigde instellingen ligt. De inspectie wijst er op dat de NSE vooral vragen naar de
perceptie (met terugwerkende kracht) van de student bevat. De informatie die dit oplevert
is niet te vergelijken met het beeld dat naar voren komt uit eigen studielastmet¡ngen die
direct na afsluiting van een studieonderdeel worden uitgevoerd, Op grond van artikel 7,14
van de WHW verwacht de inspectie adequate informatie over de gerealiseerde studielast
die uitsluitsel geeft over bovenstaande vraagstukken, Daarbij gaat het om informatie over
de tijd die studenten daadwerkelijk besteed hebben aan het zojuist afgesloten studieon-
derdeel.
Het management gaf ten tijde van het inspectiebezoek aan de informatie uit de NSE-
enquête voldoende te vinden om te kunnen stellen dat de studielast per week voldoende
zwaar is. Er bestonden daarom geen plannen om een eigen onderzoek naar de werkelijk
bestede module te verrichten, Inmiddels heeft de een e-d a
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maakt met eigen onderzoek, maar in dat onderzoek wordt studenten nog niet gevraagd
naar de tijd die ze werkelijk besteed hebben aan het zojuist afgesloten onderdeel'

Al met al wijst de informatie die de inspectie ter beschikking staat er op dat de daadwer-
kelijke studielast naar schatting zo'n 4O EC lager ligt dan de geplande stud¡elast van 24Q

EC, Deze situatie is niet in overeenstemming met artikel 7'4, eerste lid, en artikel 7'4b,
eerste lid van de WHW. Verder stelt de ¡nspectie vast dat de instelling weliswaar de stu-
diebelasting globaal evalueert door middel van deelname aan de jaarlijkse NSE, maar dat
zij nog geen gegevens kan aanleveren die gebaseerd zijn op een evaluatie van de studie-
belast¡nq als bedoeld in artikel 7.14 WHW.

4. Vrijstellin-
gen

¡ Bij het dossieronderzoek heeft de inspectie geen afwijkingen van de regels geconstateerd,

In het gesprek met de examencommissie is gebleken dat een elders behaalde module
voor minimaal 80o/o overeen moet komen met de module bij Hogeschool NTI waar de stu-
dent vrijstelling voor vraãgt. Zodra maar enigszins onduidelijk is of er voldoende inhoude-
lijke overeenkomst is, krijgt een student geen vrijstellingen. Ook uit de bestudeerde dos-
siers bleek dat studenten met een soortgelijke vooropleiding niet per def¡n¡tie vrijstellin-
gen krijgen. Volgens het management wordt ongeveer de helft van het aantal aanvragen
voor vrijstelling van de stage gehonoreerd. Dit wordt bevestigd door de overzichten van
besluiten op vrijstellingsverzoeken die bij de notulen van de examencommissie zijn ge-

voegd. Uit de door de inspectie bestudeerde dossiers bleek dat studenten die vrijstelling
hebben gekregen voor de stage ter onderbouwing van hun aanvraag gedegen documenta-
tie hadden aangeleverd, Er wordt alleen vrijstelling verleend voor de stage zelf en het
schrijven van het verslag (in totaal 30 EC). De beroepsopdrachten binnen de stage van
SPH (samen 10 EC) dienen te allen tijde gemaakt te worden. De vrijstelling wordt pas

inqevoerd nadat de beroepsopdrachten met een voldoende zijn afgerond.

2. ONDERWIJS
2.t Informat¡e. Het instellingsbestuur verschaft tijdig goede informatie over de inhoud van het

onderwijs (7,I3,7.75), Hetinstellingsbestuursteltvoorelkeopleiding of groepvan opleidingen
een OER vast met duidelijke en volledige informatie over de opleiding (7.13). De informatie is

zodanig dat de student zich een goed oordeel kan vormen over de inhoud en de inrichting van
het onderwijs, en de examens en opleidingsmogelijkheden kan vergelijken (7.15)

1. Eindter-
men

Is de informatie
over de eind-
kwalificaties
duideliik?

t De eindtermen zijn in bijlage A van de OER uitgewerkt in relatie tot het landelijk beroeps-
profiel, en in termen van competent¡es.

2. Curr¡cu-
lum

Is de informatie
over de inhoud
van de oplei-
ding is duide-
liik?

D De OER bevat een beknopt overzicht van het curriculum met de daarbij te behalen compe-
tent¡es en EC, De.OER bevat alleen de namen van de onderwijseenlleden, maar geen in-
houdelijke toelichting daarbij, Ook op de website staat een overzicht van de onderwijs-
eenheden per fase, met het bijbehorend aantal EC. Pas als een student zich heeft inge-
schreven voor de opleiding wordt het curriculum duidelijk omdat de student dan een

handboek ontvangt met de inhoudelijke informatie over de opleiding.

3. Varianten
Zijn de oplei-
dingsvormen en
-varianten dui-
deliik?

¡ Vanuit de WHW gezien is er alleen sprake van een deeltijdvariant, Behoudens eerder ge-
maakte kanttekeningen is deze adequaat beschreven. Zoals gesteld kan de student kiezen
uit een variant met of zonder aanvullende onderwijsbijeenkomsten. De opleiding heeft
geen separate (verkorte) route voor vwo-ers.

4. Propedeu-
se

Is er een pro-
pedeutische
fase van 60 EC?

t De opleiding kent een propedeutische fase van 60 EC per jaar.

2.2 Uitvoering.
1. Algemeen
Wordt het on-
derwijs ver-
zorgd overeen-
komstig de
voorschriften?

¡ Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen aangetroffen.
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3. TENTAMINERING & EXAMINERING
3.1 Informatie. Het ¡nstellingsbestuur verschaft voor elke opleiding goede informatie over de tn-

houd van de tentamens en de examens (7.13).
Bevat de OER
adequate ¡nfor-
matie over de
tentaminering
en de examine-
ring?

t De OER bevat adequate informatie over de tentamen en examinering per programmaon-
derdeel.

3.2 Benoêm¡ng en samenstelling examencommissie. Het instellingsbestuur stelt per opleiding
of groep opleid ingen een examencommissie ín (7.12).

Is er een functi-
onerende exa-
mencommissie
en is deze con-
form de WHW
samengesteld?

J Er is één centrale examencommissie voor de achttien hbo-opleidingen (inclusief de mas-
ter) van Hogeschool NTI. De examencommissie bestaat uit hoofddocenten van de vier
domeinen, een lid met expertise op het gebied van toetsing en twee externen, De com-
missie heeft een ambtelijk secretaris, In de examencommissies hebben geen personen
zitting die (mede)verantwoordelijk zijn voor het financieel beleid van de instelling. De
examencommissie is uitsluitend verantwoordelijk voor het niveau van de hbo-
bacheloropleidingen van Hogeschool NTI, n¡et voor het overige opleidingsaanbod,

Sinds 2004 stelt de examencommissie een jaarverslag op. Uit de jaarverslagen en notulen
blijkt dat de commissie in 2009 een begin gemaakt heeft met de voorbereidingen op de
verandering die de invoering van de Wet versterking besturing met zich mee zou brengen.
In 2010 werd de examencommissie nieuwe stijl geïnstalleerd. Tot 2010 was de busi-
nessun¡tmanager voorzitter van de commissie, Sinds de installatie van de nieuwe com-
m¡ss¡e is de hoofddocent van het domein rechten & SPD voorzitter van de commissie. De
examencommissie heeft enkele taken gemandateerd aan subcommissies, te weten de
vrijstellingscommissie en de afstudeercommissie.

3.3 Taken examencommissie. De examencommissie voert haar wettelijke taken uit (7.t2)
Borgt de exa-
mencommissie
de kwaliteit van
de examens en
tentamens en
het eindniveau
van afgestu-
deerden?

¡ De examencommissie ¡s tijdig begonnen met de voorbereidingen op de nieuwe rol die de
commissie zou krijgen na invoering van de wvB. De examencommissie is actief op het
gebied van het beoordelen en waarborgen van de zorgvuldigheid van de examenprocedu-
re en van het behaalde eindniveau, De kwaliteit van tentamens en examens heeft de aan-
dacht van de commissie, en nieuw te ontwikkelen toetsen worden vooraf gecontroleerd op
inhoud, toetstechn¡sche kwaliteit en leerdoelen. Gemaakte toetsen controleert de exa-
mencommissie steekproefsgewijs, Daarnaast worden de behaalde resultaten gecontro-
leerd; toetsen die wat betreft slagingspercentage teveel afwijken van het gemiddelde
worden gecontroleerd, Cijfers worden pas bekend gemaakt na goedkeuring van de exa-
mencommissie. Docenten zijn de afgelopen periode getraind op het maken van toetsma-
trijzen.
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3 CONCLUSIES

Onderzoeksvraag
De onderzoeksvraag luidde: hoe waarborgen instellingen dat een (ver)kort, versneld

of geTntensiveerd opleidingstraject niet ten koste gaat van de te realiseren eindkwa-
lificaties of de studeerbaarheid van het programma?

Het onderzoek van de inspectie was risicogericht: zowel de selectie van de te onder-
zoeken opleidingen als de uitvoering van het onderzoek richtte zich op (het uitslui-
ten van) risico's. Aan de gekozen aanpak is inherent dat aan onderwerpen die geen

vragen opriepen geen of minder aandacht is besteed. Om die reden blijven de con-

clusies beperK tot de geconstateerde tekortkomingen. Onderstaand volgt eerst het
antwoord op de onderzoeksvraag. Daarna wordt dit toegelicht'

Antwoord op de onderzoeksvraag
De opleiding Sociaal pedagogische hulpverlening voldoet op enkele punten n¡et aan

de WHW waardoor niet volledig gewaarborgd is dat de beoogde eindkwalificaties in

de volle breedte en met de gewenste diepgang worden gerealiseerd. De studielast is

lichter dan op grond van de WHW verwacht mag worden. Adequate informatie over
de gerealiseerde studielast ontbreekt. De wettelijk voorgeschreven documentatie
van de opleiding is op een enkel punt na volledig en goed toegankelijk'

Toelichting

1. Studielast
De geprogrammeerde studielast is aan de lichte kant. Naar schatting van de inspec-

tie ligt deze rond de 200 EC. Dat is 40 EC lichter dan op grond van artikel 7.4, eer-
ste lid en artikel 7.4b, eerste lid, van de WHW mag worden verwacht'

Verder stelt de inspectie vast dat de instelling weliswaar de studiebelasting globaal

evalueert door middel van deelname aan de jaarlijkse NSE, maar dat zij nog niet is

gestart met een evaluatie van de studiebelasting als bedoeld in artikel 7.14 WHW,

Daarmee handelt de instelling niet in overeenstemming met deze bepaling'

2. Wettelijk voorgeschreven documentatie over de opleiding
Hogeschool NTI heeft een heldere en overzichtelijke onderwijs- en examenregeling
die nagenoeg alle informatie bevat die op grond van de WHW mag worden verwacht,
op enkele punten na. De OER bevat onjuiste informatie over de rol van de werkplek
en over de te verwachten (wekelijkse) studielast (hersteld in de nieuwe OER); daar-
naast is de informatie over het curriculum erg beknopt doordat alleen de namen van

de onderwijseenheden worden genoemd; een korte omschrijving ontbreekt. De in-
formatie is deels ontoereikend op grond van artikel 7.L3,lid 2, ondera, van de

WHW.

3. Examencommissie
De examencommissie heeft tijdig de overgang gemaakt naar de nieuwe rol die de

WHW aan de examencommissies heeft toebedeeld en speelt een proactieve rol.

Hiermee wordt voldaan aan artikel 7.I2,7.12a en 7.L2b van de WHW'

4. Informatie over het instellingsbrede opleidingsaanbod
De inspectie constateerde tekortkomingen in de wijze Hogeschool NTI het oplei-
dingsaanbod presenteert. Inmiddels is vastgesteld dat toereikende verbeteringen
zijn doorgevoerd.
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4 VERVOLGTOEZICHT

De inspectie verzoekt de instelling de geconstateerde tekortkomingen te herstellen.

De directie wordt verzocht uiterlijk binnen drie weken na ontvangst van het vastge-
stelde inspectierapport de informatie over de (accreditatie)status van het oplei-
dingsaanbod te herzien. ook wordt de directie vezocht uiterlijk per 1 december
2o13 ten aanzien van de overige tekortkomingen een rapportage aan de Inspectie
van het Onderwijs toe te zenden met informatie over het gevoerde beleid en de oe-
realiseerde (en de eventueel nog te realiseren) verbeteringen.

Gelet op het feit dat sommige verbeteringen niet binnen korte termijn zullen kunnen
worden gerealiseerd is de verbetertermijn op één jaar gesteld. De inspectie gaat er
van uit dat verbeteringen die eerder kunnen worden gerealiseerd ook inderdaad
eerder in gang worden gezet. In het vervolgtoezicht staan de werkelijk gerealiseerde
verbeteringen centraal. De inspectie vraagt daarom niet om toezending van een
verbeterplan. Vanzelfsprekend staat het de instelling desondanks vrij een verbeter-
plan aan de inspectie toe te zenden. Er zal echter geen beoordeling of terugkoppe-
ling plaatsvinden ten aanzien van verbeterplannen die aan de inspectie worden
voorgelegd.

verzocht wordt in deze rapportage voor elk van de tekortkominqen aBart aan te ge-
ven;

1. welke concrete maatregelen zijn getroffen,
2. welke actoren/verantwoordelijken betrokken zijn of waren,
3. wat de concrete resultaten zijn van het verbeterbeleid,
4. wanneer de verbeteringen gerealiseerd zijn.

Op grond van deze informatie worden afspraken gemaakt over de vervolgprocedure

De inspectie informeeft de NVAO over de uitkomsten van het onderzoek. Het is aan
de NVAO ter beoordeling of - en zo ja op welke wijze - dat leidt tot eventuele aan-
vullende activiteiten van de NVAO.
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BIJLAGE I: BEOORDELINGSKADER

Onderstaand beoordelingskader is per instelling proportioneel toegepast: niet in alle
onderzoeken zijn alle aspecten beoordeeld. Uitgangspunt is hoofdstuk 7 van de
WHW. Niet alle geldende wetsartikelen zijn verwerkt: er is een selectie gemaakt van
de meest relevante bepalingen.' Verwijzingen naar de WHW zijn niet altijd letterlijke
weergaven.

Wat de afzonderlijke oordelen betreft zijn de mogelijke uitkomsten:
¡ J 0a) als aan het criterium voldaan is;
¡ D (deels) als aan het criterium ten dele voldaan is;
¡ N (nee) als aan het criterium niet voldaan is;
: ? als het criterium bij gebrek aan informatie niet kon worden beoordeeld;
. NVT (niet van toepassing) als het betreffende punt niet aan de orde is.

I In de bestuurlijke afspraken tussen NRTO en OCW is als uitgangspunt opgenomen dat ook privaat gefi-
nancierde hbo-bachelorople¡dingen (conform de WHW) vierjarige programma's kennen met een omvang van
60 EC per jaar. Daarnaast zijn verkorting, versnelling en maatwerkoplossingen mogelijk mits dit past b¡j de
deelnemer(s) en op deugdelijke wijze wordt vormgegeven. In het bijzonder voor vwo'ers is het van belang
uitdagende leerroutes in te richten in de vorm van driejarige bacheloropleidingen. Reeds ¡n augustus 2009 is
met OCW en de NVAO overeengekomen dat verkorte intensieve programma's van240 EC mogelijk zijn op
voorwaarde dat door de aanbieder zeer goed is beargumenteerd dat er een zorgvuldige selectie plaatsvindt,
het programma studeerbaar ¡s, de voorzieningen en de besch¡kbaarheid van het personeel adequaat zijn en
het eindniveau gerealiseerd wordt.

1. VOORLICHTING EN TOELATING
1.1 Informât¡e. Het instellingsbestuur verstrekt goede informatie over de instroommo-

gelijkheden en toelatingsvoorwaarden aan studenten en aanstaande studenten
(7.13,7.rÐ.

De informatie is zodanig dat de (aanstaande) student zich een goed oordeel kan vormen
over de inhoud en de inrichting van het onderwijs en de examens en opleidingsmogelijkhe-
den kan vergelijken (7.15), Het betreft informatie over in ieder geval de instelling, het on-
derwijs en de opleidingsnamen, en in het bijzonder (7.13 en 7.15):
a. toelating en intake,
b. vooropleidingsniveau enaanvullende eisen,
c. inhoud programma en eventuele eisen die aan de werkplek worden gesteld,
d. opleidingsduur en studielast,
e. opleidingsvormen (vt, dt, du, Ad) en -varianten (regulier, intensief, etc.),
f, vrijstellingsmogelijkheden; verkorte of versnelde opleidingen en/of maatwerktrajecten,
o. de te behalen qraad.

1.2 Intake. De aanmelding- en intakeprocedures zijn er op gericht onderwijs te bieden
dat zo goed mogelijk aansluit op de behoeften van de student en op de kennis, hou-
dinq en vaardiqheden die de student zich al eigen heeft gemaakt'

Verwacht wordt dat procedures, voorwaarden, beoordelingscriteria en beslissingen i,v,m.
toelating tot de opleiding en tot eventuele opleidingsvarianten goed zijn gedocumenteerd,
dat de instelling deugdelijke ¡nstrumenten hanteert om vast te stellen of een (aankomende)
student in aanmerking komt voor toelating en voor vrijstelling voor één of meer program-
maonderdelen en dat sprake is van heldere criteria en een goede beslisprocedure'
1.3 Beroepspraktijkvorming. Het is duidelijk of en welke eisen aan de werkkring

worden gesteld, welke functie de werkkring vervult in de opleiding en hoe dat be-
oordeeld wordt (7.27, 7.7).

Ten aanzien van deeltijdopleidingen kan het instellingsbestuur aanvullende eisen aan de
werkkring van de student stellen, Deze eisen dienen dan in de onderwijs- en examenrege-
ling te zijn vastgelegd en de betreffende werkzaamheden dienen in de onderwijs- en exa-
menregeling als onderwijseenheid te zijn aangewezen (7.27)'
Een duale opleiding is zodanig ingericht dat het volgen van onderwijs gedurende een of
meer perioden wordt afgewisseld met beroepsuitoefening in verband met dat onderwijs
(7.7). De stud¡elast van het deel van de duale opleiding dat wordt gevormd door de be-
roepsuitoefening in verband met het onderwijs, bedraagt een door het instellingsbestuur in
de onderwiis- en examenreqeling te beargumenteren aantal EC (7 '7),In de onderwijs- en
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examenregeling wordt voor een
a. de tijdsduur en periode(n)
b. de minimale studielast van

duale opleiding in ieder geval aangegeven:
die in de beroepsuitoefening wordt doorgebracht,
dat deel van de opleiding.

De beroepsu¡toefening binnen een duale opleiding vindt plaats op basis van een overeen-
komst tussen instelling, student en bedrijf/organisatie. Deze regelt de rechten en verplich-
tingen van partuen en bevat ten minste informatie over (7,7):
a. de duur van de overeenkomst en de tijdsduur en periode(n) van de beroepsuitoefe-

ning,
b. de begeleiding van de student,
c. dat deel van de kwalificaties dat de student tijdens de beroepsuitoefening dient te rea-

liseren,
d. de beoordeling daarvan,
e. de gevallen waarin en de wijze waarop de overeenkomst vooftijd¡g kan worden ont-

bonden.
L.4 Vooropleiding. Studenten die zijn

de vooropleidingseisen (7.24) en -
ingeschreven voor een opleiding voldoen aan

voor zover van toepassing - aan de nadere
tsen 25 en llende eisen 26en7 26a

1.5 Toelat¡ ngsonderzoek. Studenten van 2L Jaa r of ouder die niet aan de voorople
di ngseisen voldoen onderg n voorafgaa nd aa n de nschrijvinI voor d e opleiding
een

Doel van het toelatingsonderzoek is vaststellen of de aankomende student gesch¡kt is voor
het betreffende onderwijs en de Nederlandse taal voldoende beheerst om met vrucht het
onderwijs te kunnen volgen, Het instellingsbestuur laat zich bij haar toelatingsbeslissing
adviseren door een door haar ingestelde commissie (7,29). De eisen die bij het toelatings-
onderzoek worden gesteld zijn opgenomen in de onderwijs- en
examenreqelino (7,29\.

2. ONDERWI'S
2.1 Informati e. Het instelli ngs bestuur verschaft tijdig goede informatie over de inhou d

van ond 13 7.t
Het instellingsbestuur stelt voor elke opleiding of groep van opleidingen een onderwijs- en
examenregeling vast met duidelijke en volledige informatie over de opleiding (7.13). In de
onderwijs- en examenregeling worden de procedures en rechten en plichten vastgelegd
met betrekking tot het o
minste begrepen (7.13) :

nderwijs, de tentamens en de examens, Daaronder worden ten

a. de inhoud van de opleiding en van de daaraan verbonden examens,
b. de studielast van de opleiding en van elk van de daarvan deel uitmakende onderwijs-

eenheden,
c' de inhoud van de afstudeerrichtingen en de uitstroomvarianten van de opleiding,
d. de kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden die een student zich

bij beëindiging van de opleiding moet hebben verworven,
e, de voltijdse, deeltijdse of duale inrichting van de opleiding,
f. de wijze waarop de studievoortgang wordt bewaakt,
s. de gronden waarop de examencommissie voor eerder met goed gevolg afgelegde ten-

tamens of examens in het hoger onderwijs, dan wel voor buiten het hoger onderwijs
opgedane kennis of vaardigheden, vrijstelling kan verlenen van het afleggen van een
of meer tentamens.

2.2 Opleid ing. Het onderwijs WO rdt aangeboden tn de vorm van p le id ngen een op
di ng ts een samenhang end I eheel VA n onderwijseenheden I richt op de verwezenlij-
king van welomsch reven doelstelli ngen op het gebied van nzicht, kennis en vaardig-
hed €f,, met ee n nad e r o nderbouwde stud ielast die tn overeenstemm tng ts met d

ke 3
De studielast van elke opleiding en elke onderwijseenheid wordt uitgedrukt ¡n stud¡epunten,
De studielast voor een studiejaar bedraagt zest¡g studiepu nten (EC). Zestig studiepunten ¡s
gelijk aan 1680 uren studie (7.4). De studielast van een BA-opleiding in het HBO is 240 EC.
De studielast van een MA tno in het HBO is 60 EC (7 4h.\
2.3 Studeerbaarheid. Een opleidi ng is zo ingericht dat een student redelijkerwijs in

staat wordt gesteld om te voldoen aan de interne normen voor de studielast en de
en voor de 4

De studielastnormen zijn geëxpliciteerd en het programm a is zo ingericht dat de opleiding
studeerbaar is. Als een voltijdprogramma gebaseerd is op meer dan 60 EC per jaar wordt
verwacht dat het instellingsbestuur
baarheid van het Drooramma.

aantoont dat dit niet ten koste gaat van de studeer-

2.4 Propedeuse. Elke hbo-opleiding heeft een propedeutische fase met als functie ori-
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entatie, selectie en verwijzing van de student (7.8)

Aan de propedeutische fase is een propedeutisch examen verbonden, tenzij in de onder-
wijs- en examenregeling anders is bepaald, De studielast van de propedeuse is 60 EC' De
propedeuse is gericht op het verkrijgen van inzicht in de inhoud van de opleiding en op

verwiizinq en select¡e aan het eind van de propedeutische fase (7.8).
2.5 U¡tvoer¡ ng. Het onderwijs wordt verzorgd overeenkomstig het beleid en de proce-

dures die binnen de instellinq gelden en overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

3, TENTAMINÊRING, EXAMINERING
3.1 Informatie. Het instellingsbestuur verschaft voor elke opleiding goede informatie

over de inhoud van de tentamens en de examens (7.13),
De onderwijs- en examenregeling bevat in ieder geval informatie over (7.13):
a, aantal en volgtijdelijkheid van tentamens en de momenten waarop deze afgelegd kun-

nen worden,
b. de volgorde waarin, de tijdvakken waarbinnen en het aantal malen per studiejaar dat

de gelegenheid wordt geboden tot het afleggen van de tentamens en examens,
c. waar nodig: de geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens,
d, of de tentamens mondeling, schriftelijk of op een andere wijze worden afgelegd,
e. de wijze waarop lichamelijk of zintuiglijk gehandicapte studenten in de gelegenheid

worden gesteld tentamens af te leggen,
f. de termijn waarbinnen de uitslag van een tentamen bekend wordt gemaakt,
g, de wijze waarop en de termijn waarbinnen de student inzage krijgt in zijn beoordeelde

werk en kennis kan nemen van vragen en opdrachten en van de normen aan de hand
waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden,

h. waar nodig, dat het met goed gevolg afgelegd hebben van tentamens voorwaarde is

voor de toelating tot het afleggen van andere tentamens,
i, waar nodig, de verplichting tot het deelnemen aan praktische oefeningen met het oog

oo de toelatinq tot het afleqqen van het desbetreffende tentamen
3.2 Benoeming en samenstelling examencommissie. Het instellingsbestuur stelt per

ooleidinq of qroeo van opleidinqen een examencommissie in (7,12).
Het instellingsbestuur benoemt de leden van de examencommiss¡e op basis van hun des-
kundigheid. Tenminste één lid is als docent verbonden aan de opleiding (7.L2a). Het instel-
lingsbestuur zorgt dat het onafhankelijk en deskundig functioneren van de examencommis-
sie voldoende is oewaarborqd (7,t2û,
3.3 Taken examencommissie. De examencommissie stelt op objectieve en deskundige

wijze vast of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examen-
regeling stelt ten aanzien van de kennis, het inzicht en de vaardigheden die nodig
ziin voor het verkriiqen van een qraad (7,L2).

De examencommissie (7.L2b):
a. borgt de kwaliteit van de examens en tentamens,
b. stelt regels vast over de uiWoering van haar taken en de maatregelen die zij kan ne-

men,
c, stelt richtlijnen vast om de uitslag van tentamens/examens te beoordelen en vast te

stellen,
d, verleent vrijstellingen voor het afleggen van een of meer tentamens,
e. beslist in geval van fraude van studenten,
f. stelt jaarlijks een verslag op van haar werkzaamheden t.b.v. instellingsbestuur of de-

caan.
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BIJLAGE II: TOELICHTING OP HET ONDERZOEK

Aanleiding
Flexibele opleidingen en maatwerktrajecten die studenten in staat stellen een oplei-
ding vlot te doorlopen zijn een groot goed. Ze bieden vaak extra mogelijkheden voor
studenten in het perspectief van een leven lang leren en voor verdere loopbaanont-
wikkeling. Dat geldt zeker als de opleiding voortbouwt op eerder verworven kennis
en ervaring of als de werkomgeving van de student een passende rol krijgt ¡n het
opleidingstraject. Snelle studieroutes en intensieve trajecten mogen er echter niet
toe leiden dat concessies worden gedaan aan kwaliteit, niveau of studeerbaarheid.
Zij dienen te voldoen aan de Wet op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
(WHW). Naar aanleiding van ervaringen in het toezicht, publiek toegankelijke infor-
matie van instellingen en externe signalen vroegen wij ons af of in het hoger be-
roepsonderwijs aan deze vo'orschriften altijd wordt voldaan.

Korte of versnelde opleidingstrajecten dienen aan een aantal voorwaarden te vol-
doen:
1. er moet sprake zijn van een passende toelatings- en intakeprocedure waarbij -

voor zover relevant - eerder verworven kennis en ervaringen op verantwoorde
wijze tot vrijstellingsbeslissingen leiden;

2. de inrichting van het programma en de geprogrammeerde studielast moeten de
student in staat stellen in de geplande tijd de gewenste eindkwalificaties te rea-
liseren zoals die in de onderwijs- en examenregeling moeten zijn vastgelegd;

3. bij een beroep op de huidige werkplek moet de functie daarvan in de opleiding
duidelijk zijn, evenals de criteria waaraan de werkplek moet voldoen;

4. vooraf en tijdens de opleiding wordt goede informatie aan de student verstrekt
over deze (en verwante) onderwerpen;

5. elke student doorloopt een volwaardige opleiding zoals bedoeld in de WHW, op
basis van een programma dat door de NVAO geaccrediteerd is;

6. de examencommissie vervult haar wettelijke taken naar behoren.

Deze randvoorwaarden voor kwaliteit komen voort uit de WHW

Vraagstelling
Het voorgaande leidde tot de onderzoeksvraag: hoe waarborgen instellingen dat een
(ver)kort, versneld of geïntensiveerd opleidingstraject niet ten koste gaat van de te
realiseren eindkwalificaties of de studeerbaarheid van het programma?

Risico-oriëntatie
Wij hebben de onderzochte opleidingen niet op basis van een aselecte steekproef
gekozen. Er is sprake van een risicogericht onderzoek en niet van een onderzoek dat
beoogt een representatief beeld te geven van het hoger onderwijs als geheel. Be-
gonnen is wel met een aselecte steekproef van 50 procent van alle instellingen voor
hoger onderwijs die geaccrediteerd bacheloronderwijs aanbieden. Het betrof instel-
lingen voor bekostigd en niet-bekostigd wetenschappelijk onderwijs en hoger be-
roepsonderwijs. Deze selectie is aangevuld met opleidingen en instellingen waarover
op grond van signalen van derden en gegevens uit het toezicht informatie beschik-
baar was die vragen opriep vanuit het perspectief van de onderzoeksvraag.

Vooronderzoek
Van 52 instellingen is in het vooronderzoek eerst de website geanalyseerd. Per in-
stelling is - afhankelijk van de omvang van het aanbod - de informatie van één of
meerdere opleidingen onderzocht. Het ging om L74 opleidingen in totaal. De analyse
daarvan vond plaats op basis van informatie die op risico's duidde voor de naleving
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van de wet, de kwaliteitswaarborgen, de studeerbaarheid en/of het volledig realise-
ren van de eindkwalificaties. Daarbij is gekeken naar de volgende aspecten:
1. de omvang van de (geprogrammeerde) opleidingsduur,
2. de omvang van de (genormeerde of gerealiseerde) studielast,
3. de omvang van vrijstellingen en/of de wijze waarop deze worden verleend,
4. de wijze waarop en de mate waarin de beroepspraktijk een rol speelt in de op-

leiding,
5. de kwaliteit van de informatie over deze onderwerpen'
6. de informatie over overige kwaliteitswaarborgen, zoals de examencommissie.

Selectie opleidingen en instellingen
Van de dertig meest opvallende opleidingen (bij evenzoveel instellingen) is vervol-
gens de onderwijs- en examenregeling en/of de documentatie over de accreditatie
beoordeeld op grond van dezelfde aspecten. Vervolgens is een selectie gemaakt van
dertien opleidingen en instellingen die voor een onderzoek in aanmerking kwamen.
Daarvoor is een weging gemaakt van meer en minder risicovolle situaties. Alle dertig
opleidingen riepen in meer of mindere mate vragen op. In eerste instantie zijn de
meest risicovolle instellingen geselecteerd voor nader onderzoek.

Algemeen kader
Het onderzoek vindt plaats binnen de geldende wettelijke vereisten en afspraken.
Wat dit laatste betreft is het Hoofdlijnenakkoord tussen het ministerie van OCW en
de NRTO dat in januari 2OL2 tot stand kwam relevant. Daarin zijn de volgende voor
dit onderzoek relevante passages opgenomen:
¡ ook privaat gefinancierde (voltijdse) hbo-bacheloropleidingen kennen conform

de WHW vierjarige programma's met een omvang van 60 EC per jaar;
. verkorting, versnelling en maatwerkoplossingen zijn mogelijk mits passend bij

de deelnemer(s) en op deugdelijke wijze vormgegeven;
o in het bijzonder voor vwo'ers is het van belang uitdagende leerroutes in te rich-

ten in de vorm van driejarige bachelortrajecten;
. reeds in augustus 2009 is met OCW en de NVAO overeengekomen dat verkorte

intensieve programma's van 240 EC mogelijk zijn op voorwaarde dat door de
aanbieder zeer goed is beargumenteerd dat er een zorgvuldige selectie plaats-
vindt, het programma studeerbaar is, de voorzieningen en de beschikbaarheid
van het personeel adequaat zijn en het eindniveau gerealiseerd wordt.

Overigens zijn ook in het Hoofdlijnenakkoord tussen de HBO-raad en het ministerie
van OCW afspraken gemaakt over onderwerpen die aan het onderzoeksthema gere-
lateerd zijn, zoals studiesucces en flexibilisering'

Beoordelingskader
In november 2OLt zijn de betrokken instellingen - en hun vertegenwoordigende or-
ganisaties de HBO-raad en de NRTO - schriftelijk over het onderzoek geTnformeerd.
Voorafgaand aan het bezoek is het beoordelingskader voor dit onderzoek aan de
instellingen toegezonden (zie bijlage I). Het beoordelingskader is een selectie van
die wettelijke bepalingen die relevant zijn voor het onderzoek. Het benoemt hoofd-
onderwerpen, en per hoofdonderwerp onderliggende aspecten, zo'n 2O in totaal' Het
beoordelingskader is per instelling proportioneel toegepast: niet in alle onderzoeken
zijn alle aspecten beoordeeld.

Bezoek op locatie
Bij alle opleidingen heeft een bezoek plaatsgevonden door twee of drie medewerkers
van de inspectie, gedurende een dag. Voor het bezoek is de instellingen gevraagd

om de volgende documentatie toe te zenden:
1. de onderwijs- en examenregeling 2Ott/2OL2 zoals bedoeld in de WHW;
2. de studiegids van de oPleiding;
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3' eventuele aanvullende informatie die nodig is voor een goed beeld van:
a. het vrijstellingsbeleid en de vrijstellingsmogelijkheden van de opleiding;
b. de rol van de werkplek in de opleiding;
c. de opleidingsduur en studielast van de opleiding;
d' het maatwerkaanbod en het aanbod van verkorte of versnelde opleidingen;

4. enkele gegevens over studentenaantallen en de gemiddelde afstudeerduurìan
alle geaccrediteerde opleidingen samen en van de betreffende opleiding apart.
Het betrof gegevens over de drie meest recente studiejaren.

Wij vroegen de instellingen om tijdens het bezoek informatie ter beschikking te heb-
ben over de werkelijke studielast, de examencommissie (besluiten, notulenj en te
selecteren studentendossiers (vrijstellingen, werkplekbeoordelingen, werkstukken,
behaalde resultaten). Tijdens het bezoek is in alle gevallen gesproken met het ma-
nagement van de opleiding en de examencommissie. In veel gevallen vond ook een
gesprek plaats met de directie c.q. het college van bestuur. De keuze daartoe werd
overgelaten aan de instelling. Daarnaast werden in veel gevallen gegevens uit de
digitale studenten- en/of cijferadministratie ingezien. De belangrijkste overige in-
formatiebronnen worden in bijlage III vermeld. In alle gevallen is aan het eind van
de bezoekdag een terugkoppeling gegeven van de voorlopige bevindingen.

Afstemming met de NVAO
De inspectie onderzoekt niet of en in welke mate de eindkwalificaties worden gerea-
liseerd. Die taak is voorbehouden aan de NVAO. wel onderzoeken wij of de wnw
wordt nageleefd. Het gaat dan met name om de wettel¡jke kwaliteitswaarborgen,
waaronder adequate documentatie van de opleiding en een examencommissie die
overeenkomstig de wHW functioneert. verder zijn de algemene bepalingen over de
opleiding van belang, zoals die met betrekking tot de studielast en de evaluatie
daarvan. Op het moment dat opleidingen op één of meer van deze onderwerpen niet
aan de wettelijke eisen voldoen dient zich de vraag aan of de beoogde eindkwalifica-
ties in alle gevallen in de volle breedte en met de gewenste diepgang worden gerea-
liseerd. Als sprake is van twijfel informeren wij de NVAO. De NVAO beslist vervol-
gens of zij zell vervolgstappen zet en wat de inhoud daarvan is.

Onderwerpen van onderzoek
Hierna wordt een aantal van de onderwerpen van het onderzoek en het belang er-
van verder toegelicht.

1. Studielast
Artikel 7 '4b van de WHW bevat de norm voor de studielast van opleidingen in het
hoger beroepsonderwijs: 240 Ec van 28 studie-uren. Artikel 7.L4 van de wHW
schrijft voor dat de onderwijs- en examenregeling regelmatig wordt beoordeeld en
dat daarbij het tijdsbeslag voor studenten dat uit het programma voortvloeit in ieder
geval aan de orde komt. Artikel 7.L3,lid 2, onder e, van de wHW schrijft in dit ver-
band voor dat de onderwijs- en examenregeling informatie bevat over de studielast
van de opleiding en van elk van de daarvan deel uitmakende onderwijseenheden.
op grond van artikel 7.14 wHW mag worden verwacht dat de opleiding de door stu-
denten gerealiseerde studielast regelmatig evalueeft, dat wil zeggen meet, analy-
seert en beoordeelt, en kan toelichten op grond van welke normen of systematiek
aan programmaonderdelen een zeker aantal EC wordt toegerekend. Van de instel-
ling mag met andere woorden worden verwacht dat zij zich kan verantwoorden over
de studielast van haar opleiding(en).

Verbijzondering
Het belang van goede informatie over de werkelijke studielast neemt toe als één of
meer van de volgende sítuaties zich voordoet.
a. De opleiding wijkt qua vorm en/of inrichting af van wat op grond van de wHW

mag worden verwacht, Daarvan is bijvoorbeeld sprake als studenten in deeltijd
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studeren terwijl het curriculum is geprogrammeerd met een opleidingsduur die
gelijk is aan of kofter is dan gebruikelijk is voor voltijdse studenten. Daar is ook
sprake van als per jaar 80 EC wordt geprogrammeerd en studenten dus geacht
worden aanzienlijk meer dan veertig uur per week te studeren'

b. De opleiding heeft een gedifferentieerde studentenpopulatie op grond waarvan
onderscheidingen worden verwacht. Denk aan verschillen tussen bijvoorbeeld
vwo-instroom, havo-instroom, wel- en niet-verwante mbo-instroom, studenten
met een relevante werkkring en studenten zonder relevante werkkring, etc'
Vooral als een beroep wordt gedaan op de redenering dat bepaalde groepen

studenten sneller kunnen studeren dan gemiddeld, wordt verwacht dat dit tot ui-
ting komt in verschillen in vrijstellingen, in de inhoud van het programma of in
de snelheid waarmee het programma kan worden doorlopen.

c. De opleiding is of wordt grondig herzien. In dat geval verwachten we dat in-
schattingen voor het nieuwe curriculum gebaseerd zijn op ervaringsgegevens
van het oude programma of van andere opleidingen, en dat het realiteitsgehalte
van de uitgangspunten is getoetst.

d, Studentevaluaties of rapportages in het kader van de accreditatie zijn kritisch
over één of meer van de onderwerpen studielast, opleidingsduur of het niveau
van de opleiding. Verwacht mag worden dat de opleiding rekenschap geeft van
dergelijke signalen en verbeteringen initieert, mede op basis van feitelijke in-
formatie met betrekking tot de studie-inspanningen die studenten verrichten.

Kenmerken van de student
Dat oudere studenten met werk- en/of levenservaring veelal efficiënter kunnen stu-
deren dan studenten die rechtstreeks vanuit het voortgezet onderwijs aan de studie
beginnen behoeft geen betoog. De vraag is echter wel in welke mate dat geldt en
hoe dit in de opleiding een plaats krijgt. Als hçt verschil tussen de verwachte studie-
last van 240 EC voor een hbo-bacheloropleiding en de werkelijke studielast aanzien-
lijk is mag worden verwacht dat de opleiding het verschil kan onderbouwen. Zeker
dan volstaat een verwijzing naar een algemene, niet gedocumenteerde, normatieve
concurrencyfactor niet. In de praktijk zullen niet alle studenten meer levens- en
werkervaring hebben, en ook beschikken vaak niet alle studenten over een (voor de
opleiding relevante) baan. Ook de mate waarin een functie voor de opleiding rele-
vant is zal van geval tot geval verschillen. Verwacht mag worden dat deze verschil-
len en nuances b¡jvoorbeãld in de toelatingsprocedure tot uiting komen.'

Generiek verkorte opleidingstrajecten zijn vanzelfsprekend wel mogelijk als alle stu-
denten voorafgaand aan de toelating tot de opleiding via een adequate intakeproce-
dure worden beoordeeld en geselecteerd. In die gevallen is het effect dat de oplei-
ding uitsluitend wordt aangeboden aan een specifieke doelgroep. Daarbij kan het
bijvoorbeeld gaan om studenten die allemaal over een voor de opleiding relevante
werkplek beschikken, relevante werkervaring hebben of over een relevante mbo-
opleiding op niveau 4 beschikken. De geschiktheid van de werkplek ten behoeve van
het onderwijs dient dan op verantwoorde en aantoonbare wijze te worden beoor-
deeld. Vaak wordt echter niet of onvoldoende beoordeeld of en welke leerdoelen of
competenties al zijn gerealiseerd, op welk niveau, etc. Ook is uit de beoordeling
zelden te achterhalen of en hoe is vastgesteld of de werkplek inderdaad voldoende
relevant is om een rol te spelen in de opleiding. Hetzelfde geldt voor de eis van eer-
dere relevante werkervaring. Vaak is ook de documentatie van het beoordelingspro-
ces onder de maat. Dat geldt als bijvoorbeeld uitsluitend op basis van summiere
omschrijvingen en een algemeen functieprofiel tientallen EC worden toegekend.

Aantal weken per studieiaar
Waar informatie over de werkelijke studielast van studenten ontbrak of informatie
over bijvoorbeeld de geprogrammeerde studieduur daar aanleiding toe gaf, hebben
wij op basis van beschikbare gegevens een schatting gemaakt van de werkelijke
studielast. In deze berekening speelt veelal het aantal studieweken per jaar een rol,
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in combinatie met gegevens over aantallen studie-uren per week. De wHW gaat
voor voltijdopleidingen uit van 42 studieweken per jaar. Dit beschouwen wij niet als
een hard voorschrift of een vaste norm: opleidingen kunnen hier redelijkerwijs van
afwijken. In het geval van zelfstudie en afstandsonderwijs ligt dat bijvoorbeeld ook
voor de hand. studiejaren van 52 actieve weken achten wij uit oogpunt van stu-
deerbaarheid echter niet reëel. Als uitgangspunt is in de rapportages vaak 4g stu-
dieweken gehanteerd, tenzij specifieke informatie aanleiding gaf om een ander aan-
tal weken te hanteren.

2. Examencommissie
Per 1 september 2010 is hoofdstuk 7 van de wet op hoger onderwijs op een aantat
punten veranderd met de invoering van de wet versterking besturing. Een belang-
rijke wijziging betreft de taak van de examencommissie. vanaf 1 september 2010
heeft de examencommissie op grond van artikel 7.12 tweede lid als hoofdtaak om
op objectieve en deskundige wijze vast te stellen of een student voldoet aan de
voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van de kennis,
het inzicht en de vaardigheden die nodig zijn voor het verkiijgen van een graad. Met
de wetswijziging krijgt de examencommissie tevens de taak om inhoudelijke richtlij-
nen op te stellen. Dit veronderstelt een proactieve rol van de examencommissie, en
betrokkenheid bij het beoordelen en waarborgen van de zorgvuldigheid van de toet-
sings- en examenprocedures en van het behaalde eindniveau. Het onderschrijft het
belang van een goede onderwijs- en examenregeling waarin een relatie wordt ge-
legd tussen de te realiseren eindkwalificaties, de programmaonderdelen en de bijbe-
horende toetsing.

3. Wettelijk voorgeschreven documentatie
studenten, docenten, examinatoren, leden van examencommissies en leidinggeven-
den dienen goed te worden geïnformeerd. De onderwijs- en examenregeling moet
daartoe de inhoud van het onderwijs, de tentaminering en de examinering op duide-
lijke en samenhangende wijze beschrijven. De onderwijs- en examenregeling vormt
immers het basisdocument waarin de geldende procedures en de rechten en plichten
van zowel de studenten als de opleiding zijn vastgelegd. De formulering van het
eerste en hettweede lid van art.7.13 wHW is met het oog hierop per l september
2010 aangescherpt. Hoe het onderwijs ingericht is, welke eindkwalificaties gereali-
seerd dienen te worden en hoe deze worden getoetst is ook belangrijke informatie
voor de examencommissie, niet alleen als houvast bij het uitoefenen van haar kwali-
teitsbewaking maar ook als transparante basis in geval van klachten of verschillen
van inzicht met studenten. Artikel 7.13 van de wet op het hoger onderwijs geeft een
niet-limitatieve opsomming van de onderwerpen die in de onderwijs- en examenre-
geling dienen te zijn opgenomen. In geval van een meningsverschil moet de onder-
wijs- en examenregeling uitsluitsel kunnen geven of als eenduidig vertrekpunt kun-
nen dienen voor een oplossing. Een goede onderwijs- en examenregeling is dus ook
een belang van de opleiding zelf. Artikel 7.15 van de wHW schrijft in meeralgemene
zin voor dat goede informatie wordt verstrekt aan studenten en aan aanstaande
studenten.

Van'OER' naar'wettelijk voorgeschreven documentatie'
Het begrip onderwijs- en examenregeling is in ons onderzoek ruim geTnterpreteerd.
Niet alle informatie over de opleiding hoeft in de onderwijs- en examenregeling zelf
te zijn opgenomen. Voor uitwerkingen en toelichtingen kan worden verwezen naar
met name genoemde andere informatiebronnen. De hoofdlijnen dienen echter wel in
samenhang te worden beschreven. Veel hogescholen kiezen er voor een deel van de
informatie die op grond van art. 7.13 van de wHW in de onderwijs- en examenrege-
ling dient te zijn opgenomen in de studie- of opleidingsgids op te nemen. wij hebben
in alle gevallen ook de studie- of opleidingsgids in de beoordeling van de wettelijk
voorgeschreven documentatie betrokken. Welke bepallngen wel en welke niet tot de
onderwijs- en examenregeling behoren moet echter duidelijk zijn. Deze bepalingen
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moeten ook tijdig bekend en goed toegankeliik zijn. Het is van belang dat de stu-
dent zich tijdig, dat wil zeggen voorafgaand aan de deelname aan het betreffend
onderwijs, moet kunnen informeren.

Wat niet voldoet
Als de informatie die in artikel 7.13 is voorgeschreven wordt verstrekt via media die
de aankomende student niet kan raadplegen is dat ontoereikend. Wat derhalve niet
voldoet zijn (verwijzingen naar):
a. cruciale informatie die opgenomen is in niet nader geduide documenten, of do-

cumenten waarvan de formele status niet duidelijk is;
b. documenten die gewijzigd kunnen worden zonder dat hiertoe formeel is besloten

(door het college van bestuur of via mandatering);
c. documenten die pas na inschrijving verstrekt worden of toegankelijk zijn.

Informatie over de te realiseren eindkwalificaties
De wetgever verwacht op grond van art. 7.13 lid 2 onder c in samenhang met arti-
kel 7.3 lid 2 van de WHW dat instellingen in de onderwijs- en examenregeling infor-
matie verstrekken over de te realiseren opleidingsspecifieke eindkwalificaties. Dit
impliceert dat de eindkwalificaties gerelateerd worden aan bijvoorbeeld de fasen in

de opleiding en aan (clusters van) afzonderlijke programmaonderdelen. Een enkel-
voudige lijst generieke (beroeps)rollen zoals'projectleider', 'ontwikkelaar', 'advi-
seur', of een opsomming van de zogenaamde Dublin-descriptoren, volstaat niet.

ToetsÌng
Uit artikel 7,I3 lid 2 onder I van de WHW volgt dat de onderwijs- en examenregeling
adequate informatie dient te bevatten over de toetsvormen die worden gehanteerd'
Verwacht mag worden dat dit per programmaonderdeel wordt toegelicht en dat de

onderwijs- en examenregeling de algemene vormen van toetsing die worden toege-
past, beschrijft in relatie tot de inhoud en de doelen van de opleiding'

Vrijstellingsgronden
De WHW schrijft in art. 7.13 lid 2 onder r voor dat de opleiding de gronden waarop
de examencommissie vrijstellingen verleent in de onderwijs- en examenregeling
vermeldt. Wij verwachten hier informatie over opleidingsspecifieke vrijstellingsgron-
den. Het kan bijvoorbeeld gaan om verwante mbo-opleidingen die recht (kunnen)
geven op vrijstellingen, verkorte opleidingen voor vwo-instroom of samenwerkings-
afspraken met individuele onderwijsinstellingen. Een algemene instellingsbrede tekst
of een vermelding dat de examencommissie over vrijstellingen beslist is ontoerei-
kend.

4. Beroepspraktijkvorming
In het hbo heeft nagenoeg elke opleiding een stagecomponent van zo'n 30 EC, ofwel
zo'n L2,5 procent van de totale opleiding van 240 EC' Dit komt overeen met een

half jaar voltijd werken. Vaak is het beroep dat op een stage- of werkplek wordt ge-

daan groter, bijvoorbeeld via praktijkopdrachten, aanvullende praktijkonderdelen of
afstudeeropdrachten die ontleend zijn aan de beroepspraktijk of in de beroepsprak-
tijk worden uitgevoerd. Naarmate de beroepspraktijkvormingscomponent omvang-
rijker is en een belangrijker rol speelt in de opleiding, wordt in de onderliggende do-
cumentatie meer uitleg verwacht over de leerdoelen c.q. eindkwalificaties, de vorm
en inhoud van de þetreffende onderdelen, de bijbehorende opdrachten, de beoorde-
ling of de werkplek adequaat is voor het realiseren van de leerdoelen en de begelei-
ding en de beoordeling van de student,

Duale opleidingen
In een duale opleiding vervult het leren in de beroepspraktijk, op en rond de werk-
plek, een belangrijke rol. De Wet op het hoger onderwijs vereist dan ook dat belang-
rijke afspraken hieromtrent in een tripartiete overeenkomst tussen student, oplei-
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ding en werkgever worden vastgelegd. Een duale opleiding is zodanig ingericht dat
het volgen van onderwijs gedurende een of meer perioden wordt afgewisseld met
beroepsuitoefening in verband met dat onderwijs (artikel 7.7 wHW). De studielast
van het deel van de duale opleiding dat wordt gevormd door de beroepsuitoefening
in verband met het onderwijs, bedraagt een door het instellingsbestuur in de onder-
wijs- en examenregeling te beargumenteren aantal EC. In de onderwijs- en examen-
regeling wordt voor een duale opleiding in ieder geval aangegeven:
a. de tijdsduur en periode(n) die in de beroepsuitoefening wordt doorgebracht,
b. de minimale studielast van dat deel van de opleiding.

Deeltijdopleidingen
Ook voor deeltijdopleidingen kan het instellingsbestuur aanvullende eisen stellen
aan de werkkring van de student. Deze dienen dan in de onderwijs- en examenrege-
ling te zijn vastgelegd en de betreffende werkzaamheden moeten in de onderwijs-
en examenregeling als onderwijseenheid zijn aangewezen (artikel 7.27 WHW). Er
dient te worden nagegaan of de werksituatie van de student aan de gestelde eisen
voldoet. Meer in algemene zin wordt verwacht dat de rol die de beroepspraktijkvor-
ming in de opleiding heeft, duidelijk is.

5. Presentatie van het opleidingsaanbod
In het onderzoek hebben wij ook aandacht besteed aan de wijze waarop communi-
catie plaatsvindt over het opleidingsaanbod van de instellingen als geheel. Zo is op
websites en in brochures en opleidingsgidsen niet altijd duidelijk welk deel van het
aanbod wel en welk deel niet is geaccrediteerd.

Naleving voorschriften
Op grond van met name artikel 7.15 van de WHW verwachten wij bij de presentatie
van het opleidingsaanbod het volgende.
a. In elke communicatieve uiting (bijvoorbeeld: website, schriftelijk voorlichtings-

materiaal, televisiereclames) dient steeds duidelijk te zijn welk deel van het op-
leidingsaanbod wel en welk deel niet door de NVAO is geaccrediteerd.

b. In het geval van samenwerkingsverbanden met andere instellingen waarbij op-
leidingen worden aangeboden die niet onder de naam van betreffende instelling
in Croho staan geregistreerd, geldt hetzelfde als onder a.

c' Geaccrediteerde opleidingen en niet-geaccrediteerde vormen van opleidingen die
geen opleiding zijn in de zin van de WHW, dienen niet dezelfde naam te hebben.
Hetzelfde geldt voor geaccrediteerde opleidingen en namen van cursussen.

d. Als een opleiding nog niet is geaccrediteerd en de beoordelingsprocedure nog
niet is afgerond dient dat duidelijk te worden vermeld.

e. Het gebruik van termen als'hbo', 'bachelor', 'master', 'promotie', .getuigschrift',
'erkend'en 'accreditatie'dient zorgvuldig te gebeuren. Elk mogelijk misverstand
ten aanzien van de status van het opleidingsaanbod dient te worden vermeden.

6. Overige inhoudelijke onderwerpen
Pro p ed e uti sch e fa se e n p ro ped e u seg etu i g sch rift
Verscheidene instellingen hebben in de wettelijke documentatie geen informatie op-
genomen over de propedeutische fase. Het komt ook voor dat in de praktijk geen
propedeusegetuigschriften worden uitgereikt. De WHW veronderstelt in artikel 7.8
dat een hbo-bacheloropleiding een propedeutische fase heeft. Een aantal instellingen
in het onderzoek heeft aangegeven dat de betreffende studentpopulatie geen be-
hoefte heeft aan een propedeuse en het bijbehorende getuigschrift. Voor een deel
van de studenten, met name voor oudere, werkende studenten, kan het inderdaad
zo zijn dat de oriënterende, verwijzende en selecterende functies van de propedeuse
minder relevant zijn. Anderzijds is niet op voorhand duidelijk dat dit voor elke stu-
dent die zich voor een opleiding aanmeldt zal gelden.
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Wettel ij ke voo ro p I ei d i n g se i se n, 2 I + reg el ¡ ng
Artikel 7.29 van de WHW vermeldt: 'Het instellingsbestuur kan personen van eenen-

twintig jaar en ouder die niet voldoen aan de in aftikel 7.24, eerste onderscheiden-
lijk tweede lid, bedoelde vooropleidingseis noch daarvan krachtens artikel 7'28ziin
vrijgesteld, van die vooropleidingseis vrijstellen, indien zij bij een onderzoek door
een door het instellingsbestuur in te stellen commissie hebben blijk gegeven van
geschiktheid voor het desbetreffende onderwijs en van voldoende beheersing van de

Nederlandse taal voor het met vrucht kunnen volgen van dat onderwijs.'. Zoals uit
de laatste volzin blijK dient in alle gevallen de geschiktheid van de student te wor-
den vastgesteld. Op grond van artikel 7.29, tweede lid, dient de OER informatie te
bevatten over de bij het onderzoek te stellen eisen. Daar waar het met succes af-

ronden van cursussen die door de instelling worden aangeboden beschouwd wordt
als equivalent van het bedoelde onderzoek, dient dat in de OER goed te zijn gere-
geld. In die gevallen waar de betreffende cursussen nadrukkelijk openstaan voor
elke deelnemer, ongeacht leeftijd of vooropleiding, dient de opleiding duidelijk te
maken hoe dit zich verhoudt tot de bedoelde wettelijke bepalingen omtrent de voor-
opleidingseisen en de 21+toets.

7. Overige onderzoeksmatige onderwerpen
Opleiding versus'traiect' versus opleidingstraiect
In het onderzoek wordt geen onderscheid gemaakt tussen reguliere opleidingstrajec-
ten en opleidingen die naast een reguliere variant één of meer separate alternatieve
trajecten kennen. De term '(ver)kort traject' slaat op alle opleidingen en oplei-
dingstrajecten die in (aanzienlijk) minder dan de nominale duur of met een (aan-
zienlijk) geringere studielast worden aangeboden, of op andere wijze vragen oproe-
pen over de totale studielast, bijvoorbeeld door de normatieve toerekening van stu-
diepunten of de wijze van het verlenen van vrijstellingen.

Beoordeling Ja, Nee, Deels
Het beoordelingskader voor het onderzoek is gebaseerd op de WHW. Het werd voor-
af toegezonden aan alle instellingen. Het beoordelingskader is een selectie van die

wettelijke bepalingen die relevant zijn voor het onderzoek. Het is opgebouwd uit
enkele hoofdonderwerpen, en per hoofdonderwerp zijn onderliggende aspecten be-
noemd, zo'n20 in totaal. Een aantal instellingen heeft de vraag gesteld welke on-

derliggende normen en criteria ten grondslag liggen aan de uiteindelijke oordelen
die zijn gegeven in termen van J, N en D (voldoet wel, voldoet niet en voldoet
deels). In deze bijlage hebben we dit voor de belangrijkste onderdelen toegelicht.
De complexiteit en variëteit die in de werkelijkheid wordt aangetroffen kan niet
vooraf in de vorm van criteria en beslisregels sluitend worden vastgelegd. De over-
wegingen die aan het oordeel ten grondslag liggen zijn steeds in de onderbouwing
van het oordeel toegelicht.

8. Relatie NVAO - insPectie
Verschil in perspectief
Een aantal instellingen merkt op dat wij onderwerpen als studielast, examencom-
missie en wettelijke documentatie anders beoordelen dan de NVAO. Dit kan worden
verklaard vanuit de eigen taken en verantwoordelUkheden van beide organisaties' In
de benadering van NVAO en inspectie dient geen overlap te zitten. Daar waar beide

organisaties hetzelfde onderwerp onderzoeken, doen wij dat vanuit verschillend per-

spectief: de inspectie vanuit het perspectief van de naleving van wettelijke voor-
schriften (in het bijzonder de kenbaarheid en transparantie voor studenten en me-
dewerkers), en de NVAO vanuit het perspectief van het niveau en de kwaliteit van

het onderwijs.

Afstemming en samenhang
De inspectie onderzoekt niet of en in welke mate de eindkwalificaties worden gerea-

liseerd. Die taak is voorbehouden aan de NVAO. Wel onderzoeken wij of de WHW
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wordt nageleefd, met name op het gebied van de wettelijke kwaliteitswaarborgen,
waaronder adequate documentatie en een examencommissie die overeenkomitig ae
wHW functioneert, en algemene bepalingen over de opleiding, waaronder die met
betrekking tot de studielast. op het moment dat de instellin;;p één of meer van
deze onderwerpen niet aan de wettelijke eisen voldoet kan d1t'de vraag oproepen of
de beoogde eindkwalificaties in alle gevallen in de volle breedte en met de gewenste
diepgang worden gerealiseerd. Ats daarover twijfel bestaat informeren wij de NVAO.
De NVAO beslist of vervolgstappen worden gezet en wat de inhoud daarvan is. De
laatste passage in hoofdstuk 4luidt daarom: 'De inspectie informeert de NVAO over
de uitkomsten van het onderzoek. Het is aan de NVAO ter beoordeling of - en zo ja
op welke wijze - dat leidt tot eventuele aanvuilende activiteiten van de NVAo.,,
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BIJLAGE III: GEBRUTKTE DOCUMENTATIE

Bij dit onderzoek zijn diverse informatiebronnen gebruikt, waaronder:

1. www.nti.nl
2. NTI OER 207I-2OL2, bachelor SPH

3. NTI OER 2Ot2-2013, bachelor SPH

4. Studiegids NTI studiejaar 2011-2012 (SPH blz 96 tot 99)
5. NTI studiegids gezondheid en studiegids gedrag en maatschappij (zonder jaar-

tal)
6. Overzicht sbu opleiding SPH Hogeschool NTI
7. Verantwoordingsdocument studiebelasting Hogeschool NTI

8. Systeemgericht werken - verantwoordingsdocument
9. Inleiding psychologie - verantwoordingsdocument
10. Literatuurlijst SPH programma
11. Stagehandboek Hogeschool NTI -Fronter
12. Stagehandleiding HBO aanvulling Social Work
13. Workflow stage Hogeschool NTI
14. Procedure aanvraag vrijstelling van de stage Social Work
15. Vrijstellingsformulier sta ge Hogeschool NTI

16. Aanvraag erkenning stageplaats HBO

17. Adviesrapport'Toets Nieuwe Opleiding', CMV en SPH, deeltijd-afstandonderwijs,
Hobeon maart 2008

18. NVAO besluit Toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor Sociaal Pedagogische

Hulverlening van de Hogeschool NTI, juli 2008
19. Wijnen, W.H.F.W., Wolfhagen, H.A.P. e.a.(1992)'Te doen of niet te doen?'Ad-

vies over de Studeerbaarheid van onderwijsprogramma's in het hoger onderwijs
20. Documenten nagezonden door Hogeschool NTI op 10 september 2072:

a. Overzicht bijlagen ter inzage tijdens inspectiebezoek
b. Verantwoording studiebelasting Hogeschool NTI

c. Onderzoeksverantwoording NSE 2011
d, Reglement curriculumcommissie 2012
e. Studiebelasting door CC-deel meting TP NVAO rapport
f. Examencommissie als good practicc-NVAO SID 2012
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BIJLAGE IV: ZIENSWIJZE VAN HET INSTELLINGSBESTUUR

Hogeschool NTI is verheugd dat de onderzochte bacheloropleiding Sociaal Pedagogi-
sche Hulpverlening in het onderzoek van de Inspectie van het onderwijs een goede
beoordeling zonder onvoldoendes heeft gekregen. De Inspectie geeft aan dat..Hoge-
school NTI een gedegen systeem hanteert voor het berekenen van de studielast per
module (Verantwoordingsdocument studiebelasting en de bijbehorende werkinstructie
voor docenten). Het systeem differentieert niet alleen naar studieactiviteit maar ook
naar toetsvorm." Hogeschool NTI hanteert ook strenge procedures voor vrijstellingen
en examinering. Het beleid van Hogeschool NTI is al jarenlang om hbo-opleidingen
van hoge kwaliteit aan te bieden. De beoordeling van de Inspectie onderstreept dit.
Wel maken we hier graag van de gelegenheid gebruik om enkele kanttekeningen te
plaatsen bij verschillende overwegingen van de Inspectie.

Allereerst hecht Hogeschool NTI er aan er op te wijzen dat er bij Hogeschool NTI
geen sprake is van verkorte en versnelde opleidingen. Alle bacheloropleidingen van
Hogeschool NTI zijn vierjarige opleidingen. Het beste bewijs is dat studenten aan Ho-
geschool NTI een gemiddelde studieduur hebben van 5 jaar en g maanden.
De Inspectie heeft de opleiding sociaal pedagogische Hulpverlening (spH) onder-
zocht, omdat in onze marketinguitingen staat: "Afhankelijk van je werkervaring, eer-
der behaalde diploma's, je huidige werkplek en de tijd die je in de opleiding steekt,
kun je deze 4-jarige hbo-opleiding in 3 tot 6 jaar afronden.,,
Deze formulering is echter gekozen in overleg met de NVAO en doet volledig recht
aan de onderwijspraktijk van Hogeschool NTI.

Informatievoorziening

Ïen tweede maakt de Inspectie in haar rapport enkele opmerkingen ten aanzien van
de informatievoorziening en de onderwijs- en Examenregeling (oER) van de opleiding
SPH. In het kader van onze continue kwaliteitsverbetering hebben wij deze punten
direct ter harte genomen. Hogeschool NTI hecht eraan te melden dat zowel de infor-
matievoorziening als de oER aangepast zijn in lijn met de wensen van de Inspectie.
Dit blljkt ook uit de opmerking van de Inspectie dat zij onze acties op dit punt bijzon-
der op prijs stelt.

Studielast:

Hogeschool NTI vindt het oordeel D (deels voldoende) op het onderdeel Studielast
onterecht en heeft hiervoor de volgende argumenten:

De Inspectie oordeelt dat de geprogrammeerde studielast van de opleiding SpH "aan
de lichte kant" is met een geschatte studielast van 200 EC. Hogeschool NTI is het
hier mee oneens. Zoals de Inspectie zelf schrijft, "hanteert de opleiding een gede-
gen systeem voor het berekenen van de studielast per module. Het systeem differen-
tieert niet alleen naar studieactiviteit maar ook naar toetsvorm." Op basis van dit ge-
degen systeem komt Hogeschool NTI zelf uit op een studielast van 240 EC.

De Inspectie stelt dat er bij de opleiding SPH sprake is'van een te verwachten ge-
middelde afstudeerduur van vijf jaar. Dat leidt tot een schatting van een studielast
van rond de 200 EC."
Uit de aan de Inspectie aangeleverde informatie blijkt echter dat de gemiddelde stu-

dieduur van studenten van Hogeschool NTI in het studiejaar 2oL0/2o11 5 jaar en g
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maanden is. Waarom de Inspectie de schatting van vijf jaar doet (en niet de gege-

vens van het studiejaar Z}t}l2}lt aanhoudt), is volkomen onduidelijk en volgens

Hogeschool NTI niet terecht. Op basis van de gemiddelde studieduur van afgestu-
deerde studenten in 2010/2011 en ook in 2AO9/20L0 is het overduidelijk dat de ge-

middelde studieduur bijna een jaar langer is dan de inschatting van de Inspectie en

dat als gevolg daarvan de studielast dus ook rond de 240 EC ligt'

De NVAO geeft in haar accreditatiebesluit voor de opleiding SPH op basis van een
grondige inhoudelijke beoordeling van het gehele curriculum een voldoende oordeel

op het punt van de studielast. Dit is een belangrijke constatering waar de Inspectie
totaal aan voorbij gaat. Deze beoordeling is namelijk een stuk grondiger dan de

werkwijze van de Inspectie die slechts op basis van een zeer beperkte steekproef van

2 modules tot haar conclusies komt. Daarbij heeft de wetgever niet voor niets de taak
voor een inhoudelijke beoordeling van de studielast bij de NVAO neergelegd. Het is

zeer vreemd dat de Inspectie op basis van een zeer beperkte steekproef het oordeel

van de NVAO naast zich neerlegt.

Tot slot is een belangrijke constatering dat nergens in de WHW staat, hoe studielast
gemeten moet worden. Ook de Minister van Onderwijs geeft dat aan in haar beleids-
reactie op het Inspectierapport van 3 december 2012: "Wel heeft de studielastbere-
kening van de Inspectie discussie opgeroepen, omdat in de wet geen concrete me-

thode staat om studielast te berekenen."

Verderop in haar beleidsreactie zegt de Minister dat ze met de instellingen het ge-

sprek zal aangaan over "grotere flexibiliteit en vraaggerichtheid in het deelt|donder-
wijs". Hogeschool NTI is graag bereid een biidrage te leveren aan het gesprek met
de Minister, de NVAO, de NRTO, de HBO-Raad en de Inspectie om te komen tot een

eenduidige wijze van het berekenen van studielast'
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Deel A: Onderwerpen
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1.1 Voorwoord

Dit rapport is het verslag van het panel dat in opdracht van NQA de opleiding Personeelen
Arbeid van HogeschoolZeeland heeft ondezocht. Het beschrijft de werkwijze, de
bevindingen en de conclusies. Het ondezoek heeft plaatsgevonden in het kader van de
accreditatie van hogere beroepsopleidingen. Het ondezoek is begonnen in december 2007,
toen het zelfevaluatierapport bij NOA is aangeleverd. Als onderdeel van het ondezoek heeft
het panel de opleiding gevisiteerd op 9 januari 2008.
Het panelbestond uit:

(voozitter, domeinpanellid) ;

meinpanellid);
(studentpanellid);
(NQA-auditor).

Dit panel voldoet aan de eisen zoals gesteld in het documenl Protocol ter beoo¡deting van de
werl<taijze van visiterende en beoordelende instanties van de NVAO (oktober 2007). Het
panel beschikt over relevante werkvelddeskundigheid en over vakdeskundigheid. Onder
vakdeskundigheid wordt verstaan het vertrouwd zijn met de meest recente ontwikkelingen en
vertrouwd met lesgeven en beoordeling en toetsing minstens op het niveau/oriëntatie van de
te beoordelen opleiding. Daarnaast beschikt het panel over onderwijsdeskundigheid,
studentgebonden deskundigheid en visitatiedeskundigheid (zie bijlage 2).

Het rapport bestaat uit drie delen:
. DeelA: een hoofdrapport, het Ondenruerprapport, waarin de oordelen van het panel

over de basiskwaliteit van de opleiding op ondenruerpniveau worden uitgesproken met
daarbij de ovenruegingen waarop die oordelen zijn gebaseerd. Het gaat hier om
oordelen in de gradatie positief/negatief. Tevens wordt hier het eindoordeel
geformuleerd.

. Deel B: een Facetrapport waarin op facetniveau door het panel oordelen en
argumenten ter onderbouwing van dat oordeel worden gegeven. De oordelen gaan
uit van de vierpuntsschaal (onvoldoende, voldoende, goed en excellent) conform het
voorschrift van de NVAO. Uitzondering hierop is facet 2.6, als gevolg van aanvullende
instructies van de NVAO wordt hier het oordeelvoldaan of niet voldaan gegeven. Dit
Facetrapport vormt de basis van het Onderwerprapport.

. Deel C: hierin zijn alle relevante bijlagen opgenomen.

1.2 lnleiding

De HogeschoolZeeland (HZ) heeft ruim 4.000 studenten en ruim 300 medewerkers in de
locaties Vlissingen en Terneuzen. Maximaal 10 procent van de studentenpopulatie is
afkomstig uit het buitenland. De HZ biedt 24 bachelor opleidingen aan in voltijd en een aantal
ook in deeltijd en duaal. De HZ is sinds september 2004 georganiseerd in Departments:
Maritime Operations, Engineering, lnformation and Communication, Health and Welfare,
Education, Business Administration, Environment and Applied Science en Professional Core.
Onder dit laatste Department vallen programmaonderdelen als taal-, communicatieve en
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managementvaardigheden, ondeaoeksvaardigheden, wiskunde en statistiek. De

Departments staan onder leiding van een Head. Naast de verschillende Departments is er

een aantal ondersteunende diensten.

De opleiding Personeelen Arbeid (P&A) maakt samen met de opleidingen Management in

de Zorg, Verpleegkunde, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Sociaal Pedagogische

Hulpverlening deel uit van het Departement Health and Welfare.

De opleiding Personeel en Arbeid leidt op tot de titel Bachelor of Human Resource

Management. De opleiding wordt aangeboden in een voltijd- en deeltijdvariant. ln 2007-2008

(oktober 2OO7) staan in tolaal124 studenten ingeschreven bij de opleiding waarvan 81 bij de

voltijd en 43 bij de deeltijd.

ln september 2005 is de opleiding in de propedeuse gestart met het hogeschoolbreed

ingevoerde Koers Bepalend Leren concept (KBL). Uitgangspunten van KBL zijn onder meer:

een gelijke opleidingsstructuur voor alle opleidingen, brede bachelors, warenhuisgedachte,

competentiegericht leren met een grote rol voor de beroepspraktijk.

ln Vlissingen is in september 2001 gestart met de opleiding P&A, toen nog uitsluitend in

deeltijdvorm. De opleiding P&A werd vezorgd door de SOSA (Sector Opleidingen Sociale

Arbeid) die op een aantal locaties, waaronder Vlissingen, deeltijdopleidingen aan

volwassenen aanbood. De locatie Vlissingen van de SOSA was gehuisvest in de HZ.

De SOSA is in 2002 van Hogeschool Haarlem overgegaan naar INHOLLAND. Op de locatie

Vlissingen van de HZ is in september 2004 gestart met een voltijdopleiding. Op 1 januari

2005 is de SOSA overgenomen door de HZ. Zie onderstaand schema.

Per 1 januari 2005 heeft de HZde opleiding P&A overgenomen en is de structuur van het

programma aangepast aan de eisen van Hogeschool Zeeland (HZ Onderwiiskompas). De

lopende deeltijdcohorten tot en met 2004-2005 hebben hun programma op de oude voet

afgemaakt. De cohorten voltijd vanaf 2004-2005 en deeltijd vanaf 2005-2006 zijn per

september 2005 integraal overgestapt naar het onderwijsmodelvan de HZ (KBL).

Op het moment van visitatie (anuari 2008) zijn de vier studiejaren van de voltijd

vormgegeven volgens de uitgangspunten van KBL evenals de drie studiejaren van de

deeltijd. Het vierde jaar voltijd volgt een overgangsprogramma. Aan de curricula liggen

dezelfde eindkwalificaties ten grondslag. De huidige groep afgestudeerden (cohorten tot en

Programma's

Tot 1 september 2004 Uitsluitend deeltijdopleiding SOSA-programma

Vanaf 1 september 2004 Start voltijdopleiding, binnen

Hogeschool INHOLLAND

Programma INHOLLAND voor
cohort 2004-2005. eerdere

cohorten zijn doorgegaan in het

SOSA-programma.

Vanaf 1 januari 2005 Overname door HZ

Vanaf 'l september 2005 lnvoering KBL
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met2004-2005) hebben de deeltijdopleiding van de SOSA gevolgd. Vanaf juni2008
betreden de eerste voltijdstudenten P&A van HZde markt.

1.3 Werkwijze

De beoordeling van de opleiding door het panelverliep volgens de werkwijze zoals die is
neergelegd in het Beoordelingsprotocolvan NQA. Deze werkwijze wordt hieronder
beschreven. Het ondezoek vond plaats op basis van het domeinspecifieke referentiekader
dat voor de opleiding geldt (zie facet 1.1).
NQA onderscheidt drie fasen in het visiteren: de voorbereidingsfase, het eigenlijke bezoek
door het panel en de rapportagefase. Hieronder volgt een korte toelichting per fase.

De voorbereidingsfase

Allereerst heeft een NQA-auditor het zelfevaluatierapport gecontroleerd op kwaliteit en
compleetheid (de validatie) en daarmee op bruikbaarheid voor de visitatie. Vervolgens
bereidden de panelleden zich in de periode decembe r 2007ljanuari 2008 inhoudelijk voor op
het bezoek januari 2008.

Zij bestudeerden het zelfevaluatierapport (en bijlagen), formuleerden in een
beoordelingsformat hun voorlopige oordelen op basis van argumenten en zij formuleerden
vraagpunten. Zil gaven hun bevindingen door aan de NQA-auditor. Op basis van een
ovezicht van voorlopige oordelen inventariseerde de NQA-auditor tenslotte kernpunten en
prioriteiten voor materialenondezoek en gesprekken. Tijdens een vgorbereidende
vergadering is het bezoek door het panel voorbereid.

De opleiding heeft in haar zelfevaluatierapport kenbaar gemaakt voor welk domeinspecifiek
referentiekader zt¡ kiest. De NQA-auditor heeft met de domeindeskundigen in het panel
bekeken of sprake is van adequate domeinspecifieke doelstellingen, of dat nadere aanvulling
dan wel nadere specificatie nodig is. fn het facetrapport ís aangegeven op welke landelijke
beroeps- en opleidingsprofielen het domeinspecifieke kader (en het opleidingsprogramma) is
gebaseerd.

Het bezoek door het panel
NQA heeft een bezoekprogramma ontwikkeld voor de (dag-)indeling van het bezoek door het
panel dat is aangepast aan de specifieke situatie van de opleiding (bijlage 3). Er vonden
gesprekken plaats met het opleidingsmanagement, docenten, studenten, afgestudeerden en
met werkveldvertegenwoordigers. Aan het begin en tijdens het bezoek heeft het panel ter
inzage gevraagd materiaal bestudeerd. Tussen de gesprekken door heeft het panel ruimte
ingelast om de bevindingen uit te wisselen en te komen tot gezamenlijke en meer definitieve
(tussen-)oordelen. De bevindingen zijn door de panelleden beargumenteerd. Aan het einde
van het bezoek heeft de voozitter een mondelinge terugkoppeling gegeven van enkele
indrukken en ervaringen van het panel, zonder expliciete oordeten uit te spreken.
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De fase van rappoñeren

Door NQA is, op basis van de bevindingen van het panel, een tweeledige rapportage

opgesteld, bestaande uit een facetrapport en een onderwerprapport, waarin de kwaliteit van

de opleiding is beoordeeld. Met dit rapport kan de opleiding accreditatie aanvragen bij de

NVAO.

De opleiding heeft in februari 2008 een concept van het Facetrapport (deel B) voor een

controle op feitelijke onjuistheden ontvangen. Naar aanleiding daarvan zijn enkele

wijzigingen aangebracht. ln het Onderwerprapport (deelA) wordt door NQA een oordeelop

de onderwerpen en op de opleiding als geheelgegeven. Dit rapport is in maart 2008 voor

een controle op feitelijke onjuistheden aan de opleiding voorgelegd.

Het definitieve rapport is door het panel vastgesteld in april 2008. Het visitatierapport is

uiteindelijk in april 2008 ter beschikking gesteld aan de opleiding, die het samen met de

accreditatieaanvraag kan indienen bij de NVAO.

1.4 Oordeelsvorming

ln dit hoofdstuk wordt per onderwerp een oordeel uitgesproken op basis van weging van de

facetten die van dat onderwerp deel uitmaken. Bij deze weging spelen de beslisregels zoals

die door de NQA in het Beoo rdelingsprotocol zi¡n geformuleerd en nader uitgewerkt in de

notitie Handreiking voor oordeelsvorming een belangrijke rol. Tevens is bij de beoordeling

rekening gehouden met accenten die de opleiding eventueel legt, het domeinspecifieke

kader en een vergelijking met andere relevante opleidingen op een aantalaspecten. Het

eindoordeel is voozien van een aanvullende tekst als sprake is van:

. weging van de oordelen op facetniveau;

. benchmarking;

. generieke bevindingen die het facetniveau overschr[den;

. bepaalde accenten respectievelijk'best practices'.

ln de oordelen per onderwerp wordt steeds een herhaling gegeven van de oordelen op de

facetten gevolgd door een weging die leidt tot het eindoordeel. De (uitgebreide) argumentatie

is te vinden in het facetrapport. Daar waar een argumentatie/beoordeling voor de deeltijd

afwijkt van de voltijd, is dit expliciet vermeld. lndien niet vermeld, gelden voor de

deeltijdopleiding dezelfde argumentatie/oordelen als voor de voltijdopleiding, aangezien de

deeltijdopleiding inhoudelijk voornamelijk zijn gebaseerd op dezelfde module-inhouden als

de voltijdopleid ing. Volgorde en onderwijsmethod ieken kunnen daarbij versch illen.
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ng Person en
nten Voltijd

Ondervverp I Doelstelling van de opleíding
1.1 eisen Goed Goed
1 2 Niveau bachelor Goed Goed
1.3 Oriëntatie HBO bachelor Voldoende Voldoende

Positief Positief
Onderwerp 2 Programma
2.1 Eisen HBO Goed Goed
2 2 Relatie doelstel lingen en tn houd p rogra mma Goed Goed
2.3 Samenhang in rngsprogramma Voldoende Voldoende
2.4 Studielast Goed Goed
2.5lnstroom Voldoende Voldoende
2.6 Duur Voldaan Voldaan
2.7 Afstemmi ng tussen vormgeving en inhoud Goed Goed
2.8 Beoo rdeling en toetsing Voldoende Voldoende

Positief Positief
Ondervverp 3 lnzetvan personeel
3.1 Eisen HBO Goed Goed
3.2 Kwantiteit personeel Goed Goed
3.3 Kwaliteit personeel Goed Goed

Positief Positief
Onderwerp 4 Voozieningen
4.1 Materiële voozieningen Goed Goed
4.2 Studiebegeleiding Voldoende Voldoende
Totaaloordeel Posítief Positief
Onderwerp 5 lnterne kwaliteitszorg
5.1 Evaluatie resultaten Goed Goed
5 .2 Maatregelen tot VE rbeterin g Voldoende Voldoende
5.3 Betrekken van medewerkers, studenten,

alumnien het Goed Goed
Positief Positief

Onderwerp 6 Resulfafen
6.1 Gerealiseerd niveau Voldoende Voldoende
6.2 Ondenruijsrendement Voldoende Voldoende

Positief Positief

1.5 Oordelen per facet en onderwerp

Totaaloverzicht van oordelen op facet- en onde rwerpniveau
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Doelstellingen opleiding
Aan de facetten domeinspecifieke ersen en niveau bachelor is het oordeel 'goed'toegekend

en aan het facet oiëntatie HBO bachelor het oordeel 'voldoende'. Het oordeel op het

onderwerp is voor de opleiding derhalve positief.

Programma
Aan de vier facetten ersen HBO, relatie doelstellingen en inhoud programma, studrb/asf en

afstemming fussen vormgeving en inhoud is het oordeel 'goed' toegekend en aan de drie

facetten samenhang in opleidingsprognmma, instroom en beoordeling en foefsrng het

oordeel'voldoende'. Het facet duuris beoordeeld met'voldaan'.
Het oordeelop het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief.

lnzet van personeel
Aan de drie facetten is het oordeel 'goed'toegekend. Het oordeel op het onderwerp is voor

de opleiding derhalve positief.

Voorzieningen
Aan het facel materiële voonieningen is het oordeel 'goed'toegekend en aan het facet

studiebegeleiding het oordeel 'voldoende'. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding

derhalve positief.

Interne kwaliteitszorg
Aan de twee facetten evaluatie resultaten en betrekken van medewerkers, alumni, studenten

en het beroepenveld is het oordeel 'goed' toegekend en aan het facet maatregelen tot
verbetering het oordeel 'voldoende'. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding

derhalve positief.

Resultaten
Aan de twee facetten is het oordeel 'voldoende'toegekend. Het oordeelop het ondenruerp is

voor de opleiding derhalve positief.

Totaaloordeel
Op grond van voorgaand schema en de inhoudelijke onderbouwing daarvan blijkt dat de

opleiding op de zes ondenruerpen positief scoort. De conclusie is dat het totaaloordeel over

de opleiding positief is.
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Deel B: Facetten
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Onderwerp I Doelstelling van de opleiding

Facet l.l Domeinspecifieke eisen Goed

Criterium:
- De eindl<vttalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door (buitentandse)

vakgenoten en de beroepspraktijk gesfe/d worden aan een opteiding in het betreffende
d o m e i n (v a kg e b i e d/d i sc i p I i n e e n/of b e roe p s p ra ktij k).

Het oordeelwordt als volgt beargumenteerd:
. De uitgangspunten van de opleiding zijn beschreven in het KBL-curriculum HRM (2OOT),

dat is gebaseerd op het landelijke beroeps- en opleidingsprofiel Format P&A 2004+. Dit
document is ontwikkeld door de Landelijke Werkveld Advies Raad Opleidingen Personeel
en Arbeid en de gezamenlijke P&A opleidingen (LOPA) en beschrijft vraagstukken,
thema's, beroepsperspectieven en competenties rondom'Personeel en Arbeid' die zijn
terug te vinden in het KBL-curriculum. Daarnaast is gebruik gemaakt van intemationale
literatuur.

. Het KBL-curriculum HRM (2007) beschrijft de eindkwalificaties van de opleiding. Dit zijn
de vijftien taakcompetenties vanuit Format P&A 2004+ die zijn gegroepeerd in vijf
startcompetenties welke aansluiten bij de vier rollen van de HRM'er (Ullrich). De
startcompetenties zijn (verg elij k bijlage 5) :

- ontwikkelen van visie en beleid
- ontwikkelen, implementeren van en werken met personeelsinstrumenten
- begeleiden en coachen

probleemaanpak

- professionaliseren.
¡ De vijf startcompetenties (KBL-cuniculum HRM) zijn voorgelegd aan de

werkveldcommissie van de opleiding, die het regionale werkveld vertegenwoordigt
(notulen VúVC oktober 2006).

o De opleiding leidt, conform Format P&A 2004+, op voor het brede P&A-domein en de
daarbij behorende relevante (intemationale) ontwikkelingen die leiden tot
domeinspecifieke vraagstukken voor de HRM'er. Voorbeelden van beschreven
ontwikkelingen hebben betrekking op 'flexibilisering en de gevolgen voor arbeidsrelaties',
'individualisering', 'loopbaanovergangen en grensgeschillen', 'arbeidsmarkt en
economische groei' en 'internationalisering en globalisering' (Format P&A 2OO4+). Op
basis van het bestudeerde materiaalen gevoerde gesprekken constateert het panel dat
de opleiding met het KBL-curriculum per 2007 aansluit op (internationale) ontwikkelingen
die in de komende up-date van het Format worden geformuleerd (Format P&A 2008+).
'Aandacht hebben voor diversiteit' is hier een voorbeeld van.

o Format P&A 2004+ beschrijft internationale ontwikkelingen die relevant zijn voor een
HRM'er: de mondiale verhoudingen en de invloeden daarvan op organisaties. De
opleiding sluit daarop aan. Een internationale positionering zal verder plaatsvinden via
het LOPA in het kader van de realisatie van Format P&A 2008+. Hierbij zal de opleiding
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bij het LOPA aandringen op een internationale benchmarking. Voorts bezoekt de

opleidingscoörd inator regelmatig internationale symposia.

Ten opzichte van andere opleidingen P&A profileert de opleiding zich via thema's die de

HZ heeft benoemd: veiligheid, duuzaamheid en ethiek. De opleiding heeft deze thema's
geïntegreerd in de heziene versie van het KBL-cuniculum HRM (2007). Daarnaast geeft

de opleiding aan zich te profileren in het agogisch domein

Facet1.2 Niveau bachelor Goed

Criterium:
- De eindlçualificaties van de opleiding sluiten aan bij algemene, intemationaal

geaccepteerde beschrijvingen van de l<utalificaties van een Bachelor.

Het oordeelwordt als volgt beargumenteerd:
. Format P&A 2004+ beschrijft helder het startbekwaamheidsniveau voor de hbo-bachelor

HRM. Dat gaat bijvoorbeeld uit van de aanwezigheid van een professionele

bekwaamheid in de zin van:
- visie hebben op arbeidsrelaties in de context van organisatie en samenleving;

- verschillende rollen op zoweleenvoudig strategisch, tactisch en operationeel niveau
, kunnen vervullen;

- kennis en inzicht hebben in de verschillende HRM-systemen en inhouden van

werkvelden;
- aandacht besteden aan het creëren van draagvlak in een organisatie.

. ln het KBL-cuniculum HRM zijn de competenties uitgewerkt naar precompetenties die

zijn uitgewerkt naartwee niveaus (propedeuse na 60 EC en startbekwaam na 240 EC).

Het tussenliggende niveau (AD-niveau na 120 EC) zijn globaal beschreven. De

uitwerking, de zogeheten competentiebreakdown, beschrijft verder per competentie

deeltaken, structurele problemen, kenmerkende beroepssituaties, resultaten en criteria

voor de kwaliteit. Deze breakdown ligt ten grondslag aan het programma en is zichtbaar
in de dekkingsmatrix (KBL-cuniculum HRM, 200n. Naast de startcompetenties en

precompetenties zijn de beoogde kennis, vaardigheden en attitudes in de dekkingsmatrix

opgenomen.
. De opleiding gaat uit van de Dublin descriptoren om het hbo-bachelomiveau aan te

tonen. ln een bijlage van het KBL-cuniculum HRM zijn per descriptor de beoogde kennis,

vaardigheden en attituden beschreven. De bijlage en de dekkingsmatrix samen maken

bijvoorbeeld duidelijk dat aan 'oordeelsvorming'wordt gewerkt via het verwerven van de

vaardigheden 'informatie vezamelen', 'analyseren' en 'oordeelsvorming'. Deze

vaardigheden komen aan bod in de courses die bijdragen aan het verwerven van de

competentie Probleemaanpak. Verder speelt de descriptor'communicatie' in de hele

opleiding een belangrijke rol. Er wordt nadrukkelijk gewerkt aan luisteren, opmerken,

feedback geven en ontvangen. Daarbij zijn attituden als respect, assertiviteit en

zelfstandigheid relevant. Via de te verwerven vaardigheid reflecteren wordt aandacht

besteed aan de descriptor'leervaardigheden'. Voorts merkt het panel op dat alle

startcompetenties bijdragen aan 'kennis en inzicht' en 'toepassen van kennis en inzicht'
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en dat'toepassen van kennis en inzicht' specifiek aandacht krijgt in de competentie
Professionaliseren.

Het panel komt tot de conclusie dat de vijftien competenties uit Forma t P&A 2004+ van
hbo-niveau getuigen. Hetzelfde oordeel heeft het panel over de vijf startkwalificaties. Het
panel beoordeelt de vertaalslag die de opleiding heeft gemaakt van Format P&A 2004+
naar start- en precompetenties positief evenals de doorontwikkeling naar de genoemde
tussenliggende niveaus.

Facet 1.3 Oriëntatie HBO bachelor Voldoende

Criteria:
- De eindlcwalificaties ziin mede ontleend aan de door (of in samenspraak met) het

relevante beroepenveld opgestelde bercepsprofielen en/of beroepscompefenfibs.
- De eindl<walificafi'es weerspiegelen het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar in een

specifiek beroep of samenhangend spectrum van beroepen waavoor een hbo-opteiding
vereist r.s of dr'ensfþ rs.

Het oordeelwordt als volgt beargumenteerd:
. Aansluitend op het brede P&A-domein, gaat het beroepsprofiel uit van een

samenhangend spectrum van beroepen. De 'HRM-professional' is terug te vinden in
verschillende rollen, zoals: personeelsfunctionaris, -consulent of -adviseur, Human
Resource Manager, loopbaanbegeleider, loopbaanadviseur, trajectbegeleider, re-
integratieconsulent. De opleiding geeft tevens aan op te leiden tot hoofd of directeur
personeelszaken of intercedent. De door de opleiding genoemde functies zijn bedoeld als
doorgroeifuncties die afgestudeerden (voltijd en deeltijd) kunnen bereiken na enige jaren
werkervaring.

. Rollen en taken die van de HRM'er venruacht worden, liggen op het gebied van
advisering en coaching, beoordeling, ontwerpen van maatwerk, informatie verschaffen,
werken in een team en netwerken.

¡ Een externe consulent was betrokken bij de totstandkoming van het KBL-cuniculum
HRM en de startcompetenties (zie KBL-cuniculum HRM.

. De werkveldcommissie HRM heeft feedback gegeven op de vijf startcompetenties en de
beschreven ontwikkelingen uit het KBL-curriculum (notulen 25 oktober 2006). De
werkveldcommissie heeft 'aandacht voor agogische competenties' als aandachtspunt
meegegeven als middelom strategische en economische doelen te behalen. ln de
gevoerde gesprekken met docenten en het opleidingsmanagement is dit niet duidelijk als
profilering naar voren gekomen, maar als aandachtspunt om de balans tussen enezijds
de agogische kant van het vak en andezijds de economische, bedrijfskundige en
juridische kant te bewaken op grond waarvan reeds aanpassingen in het curriculum en
het personeelsbestan d (ve rgelijk 3.3 ) zijn doorgevoerd,

. ln de gevoerde gesprekken komt naar voren dat de werkveldcommissie van de opleiding
regelmatig bijeen komt en wordt geraadpleegd door de opleiding. De bevindingen worden
nauwelijks vastgelegd in notulen, met uitzondering van de feedback op de
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eindkwalificaties en het curriculum, maar gelijk overgebracht naar desbetreffende

docenten. Op grond van het gesprek met vertegenwoordigers van het werkveld is het

panelovertuigd van een goede werking hiervan (vergelijk 5.3).

Het panelonderschrijft het advies van het werkveld om meer'aandacht voor sociaa!

agogische competenties' in te brengen in de opleiding wanneer dit bijvoorbeeld in het

kader van verandermanagement of reorganisatievraagstukken is. De opleiding is zich

bewust van het belang van het bewaken van de balans met de 'harde' kant van HRM

(economische, bedrijfskundige en juridische vraagstukken), zo blijkt uit de gesprekken

met opleidingsmanagement en docenten. ln het gevoerde gesprek met docenten

presenteren zij het beroep van de HRM-professionalen het belang van een goede

balans tussen de verschillende invalshoeken. Deze met het panel besproken vísie op het

beroep herkent het panel niet duidelijk terug in het bestudeerde materiaal voor de

visitatie of in het gesprek met de studenten. Het panel vindt dat de opleiding hier

aandacht voor moet hebben en komt op grond hiervan tot het oordeel 'voldoende' bij dit

facet.

Onderwerp 2 Programma

Facet 2.1 Eisen HBO Goed

Criteria:
- Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroepsprakttik

ontleend studiemateriaal en via interactie met de beroepspral<tijk en/of (toegepast)

onderzoek.
- Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het

vakgebied / de discipline.
- Het prcgramma waarborgt de ontwikkeling van beroepsvaadigheden en heeft

aantoonbarc verbanden met de actuele beroepspraktiik.

Het oordeelwordt als volgt beargumenteerd:
. De opleiding maaK gebruik van diverse leerbronnen welkê zijn weergegeven in de

courses. Het panel heeft een divers aanbod van (vak)literatuur gezien en beoordeelt dit

als relevant en van het juiste níveau (courses opleiding P&A). Naast verplichte literatuur

zijn eventueel andere leerbronnen in de courses opgenomen, zoals casuïstiek. Voorts

zijn vakbladen beschikbaar voor studenten op de afdeling van de opleiding en worden

andere relevante (internationale) bronnen in de mediatheek aangeboden.

. Elke course wordt door twee docenten ontwikkeld. Eén van hen is 'course-eigenaar' en

verantwoordelijk voor het actueel houden van de inhoud, zoals het inbrengen van

casu'lstiek en bijhouden van literatuur. Daarbijwordt gebruik gemaakt van uitkomsten van

cou rse-evalu aties d ie studenten ieder se mestêr u itvoeren.

. Opdrachten die studenten doen, leiden tot ondezoek in de praktijk. Dit gebeurt

bijvoorbeeld binnen de courses Strategisch personeelsmanagement en
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Bedrijfseconomie. Tijdens het afstuderen doen studenten een praktijkgericht ondeaoek,
waarin ze moeten aantonen op hbo-niveau over de beroepscompetenties te beschikken.
Van docenten heeft het panel vernomen dat studenten voor de minor Begeleidingskunde,
één van de twee minors die P&A aanbiedt, een opdracht uitvoeren voor het lectoraat.
Conform de visie van de HZ moet het programma een continue relatie bieden met de
beroepspraktijk. Het uitgangspunt is dat leeractiviteiten zo veel mogelijk plaatsvinden in
een variatie aan authentieke settings en dat leeractiviteiten op schoolzijn gerelateerd
aa¡ de beroepspraktijk. Het panel beoordeelt het praktijkelement binnen het curriculum
HRM (voltijd en deeltijd) als een sterk punt van de opleiding.
ln het eerste jaar van de voltijd komen studenten via praktijkbezoeken in aanraking met
de beroepspraktijk en doordat professionals uit de praktijk worden ingezet. Dit gebeurt
bijvoorbeeld bij Arbeidsrecht, Mens, bedrijf en maatschappij, Basisopleiding intercedent
en Beroepsoriëntatie HRM. ln het tweede en derde jaar komt de praktijk nadrukkelijk aan
bod via de stages. Studenten lopen dan twee jaar zestien uur per week stage in een HR
functie die ieder half jaar wordt beoordeeld en bijgesteld. ln het tweede semester van het
vierde jaar voeren studenten een afstudeeropdracht uit in de beroepspraktijk (840 uur).
De deeltijd volgt inhoudelijk hetzelfde programma als de voltijd. Voor de deeltijdopleiding
geldt dat studenten werkzaam moeten zijn in een relevante functie voor ten minste 20 uur
per week. Gedurende de gehele opleiding is er sprake van interactie tussen de praktijk
van de student en de studieactiviteiten. De werksetting van de student levert een
vrijstelling op van de stage.
Naast de stage (voltijd) of het werken in de beroepspraktijk (deeltijd) zijn er courses op
school die worden vezorgd door mensen uit de praktijk. De opleiding zet docenten uit de
praktijk in op tijdelijke basis om een (deelvan een) course te vezorgen. Daarnaast
worden gastdocenten ingezet om een les of opdracht te vezorgen. Studenten zijn
hierover tevreden.

Aantoonbare verbanden met de actuele praktijk vinden plaats via de interactie tussen de
theorie- en praktijkonderdelen in het programma. Dit vindt plaats in alle courses en is
gewaarborgd in de opzet van het programma in het tweede en derde jaar: werken en/of
stage buiten schoolgerelateerd aan ondenruijsactiviteiten op school. Stagebegeleiders
vanuit school leggen elk half jaar een stagebezoekaf . Studenten met wie het panel
sprak, gaven aan dat de beroepspraktijk goed aan bod komt in het programma en dat
opdrachten goed aansluiten op actualiteiten in de praktijk. Deze waardering van
studenten spreekt ook uit evaluatieresultaten.
De eerder genoemde HZ-thema's (zie 1.1) zijn grotendeels vanzelfsprekend voor een
HRM-professional. Uit gevoerde gesprekken blijkt bijvoorbeeld dat'veíligheid'wordt
vertaald naar arbo en dat eventueel aan sociale veiligheid wordt gewerkt via
studiecoaching.

Actualiteiten en inzichten worden vanuit verschillende invalshoeken via docenten en de
opleidingscoördinator in het programma gebracht. Naast contacten met personen uit het
werkveld, bezoeken docenten symposia en congressen en ztlnzi¡ lid van de Nederlandse
Vereniging voor Personeelsmanagement en organisatieontwikkeling (NVP) waar vanuit
nieuwe inzichten worden verkregen. De opleidingscoördinator bezoekt bovendien ook
regelmatig intemationale congressen. Via overleg worden nieuwe inzichten

a
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bediscussieerd en vervolgens ingebracht in het curriculum. Het panel is overtuigd van

een goede werking hieruan. Het relatief kleine docententeam en de waargenomen

bevlogenheid bij docenten dragen hier aan bij.

Vertegenwoordigers van het regionale werkveld zijn betrokken bijde opleiding via

overleg over de praktijkvorming en stages en hun rol bij het afstuderen (vergelijk 2.8).

Van vertegenwoordigers van het werkveld en alumni heeft het panelvernomen dat de

opleiding een goede relatie met het werkveld heeft.

ln een Vaadigheden en attitudenboek HRM zr¡n alle vaardigheden en attituden vanuit de

eindkwalificaties beschreven. ln de courses is vastgelegd aan welke vaardigheden wordt
gewerkt. Via SMART-formulering geven studenten in een plan aan hoe zijde
vaardigheden gaan verwerven. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de

stages/werkzaamheden en voor courses van de Professional Core (PC). De PC vezorgt
programmaonderdelen in het eerste jaar waarin 'professionele hbo-vaardigheden'

worden getraind, zoals ondezoeks- en methodologievaardigheden en taal-,

communicatieve- en managementvaardigheden. De courses van de PC behoren tot het

majorprogramma (voltijd en deeltijd). Sommige van deze vaardigheden zitten ook in de

opleidingsspecifieke courses, zoals sociale communicatieve vaardigheden. Het panel

constateert dat afstemming daarover heeft plaatsgevonden via docenten en/of de
prog rammacoörd inator.

De opleiding geeft aan dat studenten in het kader van de Vrije Compositie Course
gestimuleerd worden om deelte nemen aan diverse landelijke georganiseerde

activiteiten binnen het vakgebied, zoals symposia en congressen, bijvoorbeeld van de
NVP. Via lnfonet (intranet HZ) worden deze en andere activiteiten van de HZ

gepresenteerd. Studenten kunnen zich daar dan op inschrijven.

Facet2.2 Relatie doelstellingen en inhoud programma Goed

Criteria:
- Het programma is een adequate concretisering van de eindl<walificaties, qua niveau,

orië ntatie en do me in specifie ke ersen.

- De eindl<vvalificaties van de daelstellingen zijn adequaat vertaald in leeñoelen van

(onderdelen van) het programma.

- De inhoud van het programma biedt studenten de mogelijkheden om de geformuleerde

e i nd l<w a I ificafrbs fe b e re i ke n.

Het oordeelwordt als volgt beargumenteerd:
. De voltijd en de deeltijd zijn vormgegeven volgens het KBL-cuniculum HRM. Het vierde

studiejaar van de voltijd is nog vormgegeven volgens de opzet van het 'SOSA-curriculum'

(kwartalen). Dit overgangsprogramma wijkt alleen af qua volgorde en samenstelling van

programmaonderdelen. Per 2007 (het huidige eerste jaar) wordt gewerkt met een
herschreven (up-date) versie van KBL (voltijd en deeltijd). Het panel constateert dat de

twee KBl-versies en het overgangsprogramma inhoudelijk overeenkomen (OER 2007-
2008, ovezichten cohorten).
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De curricula zijn gebaseerd op de vijftien taakcompetenties uit Format P&A 2004+ die
per 2007 zijn gegroepeerd in vijf startkwalificaties.
ln de competentiebreakdown wordt helder de relatie gelegd tussen de beoogde
(start)kwalificatíes, precompetenties en de courses (KBL-curriculum HRM, 2007). Het
panelwaardeert de uitwerkingen van de startkwalificaties naar de programmaonderdelen
positief.

ln de courses zijn deeltaken opgenomen. Deze deeltaken geven de HRM-taken uit
Format P&A 2004+ weer. Uit het bestudeerde materiaal (courses) blijkt dat de deeltaken
zijn uitgewerkt naarstructurele problemen, kenmerkende beroepssituaties, resultaten,
prod ucten, processen, effecten en kr¡raliteitscriteria.

De curricula (SOSA en KBL) kennen een major-minorstructuur. De major dekt de
taakgebieden uil Format P&A 2004+ af. Daarnaast volgen studenten minorcourses die
verbredend of verdiepend zijn. P&A biedt twee minors: Begeleidingskunde en Strategisch
HRM. Opvallend is dat de minor Begeleidingskunde verdiepend is en dus niet per
definitie voor studenten van alle richtingen toegankelijk kan zijn. Daarom heeft de
opleiding voor de minor Begeleidingskunde een intake ingesteld bij de toelating. De
minor Begeleidingskunde biedt daarnaast een doorstroom mogelijkheid naar de hbo-
master Begeleidingskunde van Hogeschool Rotterdam.
Studenten geven in evaluaties en het gesprek aan dat courses helder zijn beschreven.
Opdrachten, doelen en ook werkvormen, toetsvormen en gastdocenten zijn duidelijk.
Het panel constateert dat de ontwikkelingen uit het beroepsprofielaan de orde komen in
het programma (KBL-cuniculum HRM, 200n ln courses is aandacht voor actuele
internationale ontwikkelingen, bijvoorbeeld via de thema's globalisering en
diversiteitbeleid. ln het kader van intemationalisering kunnen studenten ook stagelopen
bij internationale bedrijven en/of een minorvolgen in het buitenland. Op basis van
gevoerde gesprekken met studenten en docenten constateert het panel dat stagelopen in
het buitenland sinds dit jaar regelmatig voorkomt.
Van studenten heeft het panelvernomen dat stagelopen of werken in de praktijk een
goed beeld van het beoogde beroep oplevert.
ln het KBL-curriculum HRM (2007) zijn per Dublin descriptor beoogde kennis,
vaardigheden en attituden beschreven.

Op grond van het bestudeerde materiaal beoordeelt het panel de informatie die over de
courses wordt verstrekt relevant en toegankelijk. ln het programma wordt gewerkt aan de
beoogde eindkwalificaties. Het panel constateert dat de opleiding de ondenruijskundige
vertaling tussen doelstellingen en programma in het eerste studiejaar (nieuwe versie
KBL) beter heeft geformuleerd dan in het programma van de hogere studiejaren. Het
materiaal uit het eerste jaar (2007-2008) laat een goede relatie zien tussen
precompetenties en startkwalificaties met het programma door middelvan de
competentiebreakdown. Voorts constateert het panel dat de opleiding in het kader van de
ondenruijskundige doorvertaling indicatoren gaat benoemen in de courses (september
2008). Dit zal integraal gaan gebeuren (alle studiejaren tegelijk). Laatstgenoemde vindt
het panel een goede ontwikkeling, mede in het kader van toetsing en beoordeling
(vergelijk 2.8).

@ NQA - visitatie Hogeschool Zeeland, hbo-bacheloropleiding Personeel en Arbeid (vt, dt) 21t53



Facet 2.3 Samenhang in opleidingsprogramma Voldoende

Criterium:
- Sfudenfen volgen een inhoudelijk samenhangend opleidingsprogramma

Het oordeelwordt als volgt beargumenteerd:
. Het programma kent een opzet in semesters. Elk semester heeft een cursusaanbod van

30 EC. Per semester worden meerdere courses aangeboden: of vier majorcourses van

elk 7,5 EC, of drie majorcourses (elk 7,5 EC) gecombineerd met drie PC-courses (elk 2,5

EC). Ook worden minorcourses aangeboden. Courses worden aangeboden vanuit HRM,

het Department Business Administration (BA) en PC.

. De dekkingsmatrix van de competentiebreakdown laat zien dat in een course telkens aan

één of meer startcompetenties wordt gewerkt.

. Naarmate het programma vordert, neemt de complexiteit van opdrachten toe, evenals de

context waarbinnen opdrachten worden uitgevoerd. De gevraagde kennis, vaardigheden

en attituden nemen toe of worden specifieker. De dekkingsmatrix en het Vaardigheden

en attitudehandboek bieden hier inzicht in. Voorts neemt de mate van zelfsturing toe bij

studenten. Dit blflkt bijvoorbeeld uit de eisen die worden gesteld aan de stages en de

werkplekken van studenten. Elk half jaar wordt de opdracht (stage of werkplek)

beoordeeld en opnieuw vastgesteld. Deze moet van een hoger niveau zijn.

. Courses vormen binnen het programma zelfstandige eenheden. Dit bevordert maatwerk:

programmaonderdelen zijn makkelijker door andere studenten te volgen, zoals studenten

van Management, Economie en Recht of Management in de Zorg. De horizontale

samenhang is hierdoor minder duidelijk zichtbaar.

. Naast mogelijkheden tot maatwerk via de zelfstandige eenheden biedt het programma

diverse keuzemogelijkheden voor eigen studenten. Dit gebeurt binnen de Vrije

Compositie Cursussen (keuzemodules met een omvang van 1,25 EC) en de minor.

Naast de minoren die P&A biedt, kunnen studenten kiezen uit een aanbod van HZ, zoals

lnnovatief Ondememen of Opleidingskunde. Aanvraag van een minor verloopt via de

programmacoördinator die de aansluiting met het majorprogramma borgt. Bij eventuele

meningsverschillen oordeelt de examencommissie. Voorts worden studenten begeleid in

hun keuzeproces door hun studieloopbaancoach.
. Binnen een course vinden binnen- en buitenschoolse activiteiten plaats. ln het tweede en

het derde jaar is dat heel duidelijk vormgegeven via stage en werken. Via opdrachten

worden theorie en praktijk aan elkaar gerelateerd (vergelijk ook 2.1).

. Het doorvoeren van wijzigingen in het programma gebeurt volgens het panelop een

systematische wijze via continu onderling overleg (tussen docenten en de

opleidingscoördinator) waarbij input vanuit'vaste exteme contacten' en

evaluatieresultaten wordt gebruikt. Via dergelijk overleg wordt eveneens de inhoudelijke

aansluiting tussen eigen courses en courses van andere Departments bewaakt.

Overdracht naar tijdelijke docenten, met wie de opleiding werkt, vindt plaats vanuit de

verantwoordelijke kemdocent. Omdat het een kleine opleiding is, werkt dit goed. Het

panel constateert dat de opleiding voomemens is de gehanteerde werkwijzen formeel

vast te leggen (Verbeterplan HRM, najaar 200n. Dit vindt het panel terecht, enezijds
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omdat het programma is opgebouwd uit losse elementen en andezijds de geambieerde
groei vraagt om juiste borging.
Uit evaluaties onder studenten blijkt dat zij de samenhang tussen courses als voldoende
ervaren. op basis van de gevoerde gesprekken en het bestudeerde materiaal
concludeert het paneldat de samenhang tussen de courses aanwezig is. De digitaal
gepresenteerde coursebeschrijvingen laten een relatie zien met de competenties en de
competenties van andere courses. Het panel vindt dat de opleiding deze relatie kan
aanscherpen. Het gaat dan om het zichtbaar maken van de inhoudelijke (horizontate)
samenhang tussen de zelfstandige eenheden, gerelateerd aan het beroep waarvoor
wordt opgeleid. Docenten en het management hebben daar in het gesprek met het panel
een helder beeld bij geschetst. Dit herkent het panel echter niet zo in het materiaal.
Daarbij kan het belang van en de argumentatie met betrekking tot het evenwicht in
perspectieven binnen het beroepsbeeld (sociaal-agogisch versus bedrijfseconomisch en
juridisch), door de opleiding beter worden uitgedragen naar en gecommuniceerd met
studenten. op grond hiervan beoordeelt het panel dit facet ,voldoende'.

Facet2,4 Studielast Goed

Criterium:
Het programma is studeerbaar doordat factoren, die betrekking hebben op dat
programma en die de studievooñgang belemmeren zoveel mogetijk worden
weggenomen.

Het oordeelwordt als volgt beargumenteerd:

' De studielast is evenredig verdeeld over het programma: 30 EC per semester (OER
2007-2008).

' lnformatie over bijvoorbeeld de rolvan de studieloopbaanbegeleider, cijferadministratie,
termijnen waarbinnen resultaten bekend moeten zijn en het geldende negatief bindend
studieadvies is vastgelegd in het OER.

' Studenten krijgen een bindend negatief studieadvies wanneer zij in het eerste jaar
(propedeuse) minder dan 42 EC behalen of wanneer zij aan het einde van het tweede
jaar van inschrijving de propedeuse niet hebben behaald (oER 2007-2oog).

' Studenten hebben via lnfonet inzicht in de cijferadministratie. Uit de gevoerde
gesprekken bleek dat het toekennen van studiepunten voor een course gebeurt wanneer
alle onderdelen van de course zijn behaald. Dit is logisch, maar brengt met zich mee dat
wanneer een relatief klein onderdeel moet worden herkanst, het in de administratíe lijkt
alsof een hele course nog niet behaald is. Studenten hebben zelf een goed beeld van de
stand van zaken.

' Lessen worden zoveel mogelijk in dezelfde vleugel van het gebouw veaorgd. ln deze
vleugelzijn ook de werkplekken van de docenten. Studenten ervaren een lage drempel
om docenten te benaderen. Het beschikbaar hebben van werkplekken voor studenten
rondom de werkkamers van docenten heeft de aandacht. Het Department is bezig met
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het herinrichten van de vleugel. Dit heeft als gevolg dat er meer ruimte in dezelfde

vleugel beschikbaar komt voor P&4.

Contacturen zijn exclusief uren die studenten besteden aan zelfstudie en groepswerk. ln

de voltijd zijn per week gemiddeld 24 contacturen ingeroosterd. ln het tweede jaar

betekent dat zestien uur per week stage en twaalf uur per week studieactiviteiten. De

deeltijd heeft gemiddeld 12 contacturen per week. Daarnaast brengen deze studenten 20

uur per week op hun werkplek door.

Studenten (voltijd en deeltijd) geven aan gemiddeld ruim 35 uur per week aan de studie

te besteden. De studie is volgens deze studenten soms zwaar, maar wel goed te doen.

Studenten hebben aangegeven dat aanpassingen in het programma hebben geleid tot
een betere spreiding van de studielast. Dat komt overeen met eerdere bevindingen van

het panel over het curriculum (vergelijk 2.2) en evaluatie-uitkomsten van voltijdstudenten

van voorgaande jaren. Deze studenten vonden de studielast in het eerste jaar (vóór

2007) te licht en in het tweede en derde jaar te zwaar.
Naast inhoudelijke aanpassingen binnen courses heeft de studieloopbaancoach een

meer prominente rol gekregen bij het bewaken van de studielast en studievoortgang van

studenten. 'Ervaren studielast' is een vast gespreksonderwerp binnen de

studieloopbaanbegeleiding en wordt ook als vast onderdeel geêvalueerd in evaluaties en

besproken binnen het studentenberaad.

Het panel concludeert dat de opleiding op veel punten actie heeft ondernomen die

bijdragen aan het verbeteren van de studielast dan welde borging daarvan. Daarbijgeeft
de opleiding in het zelfevaluatierapport aan bepaalde aspecten verder door te

ontwikkelen. Het panel onderschrijft deze punten (zoals het coachen van studenten op

het maken van een gerichte studieplanning).

Facet 2.5 lnstroom Voldoende

Criterium:
- Het programma sluit qua vorm en inhoud aan bij de klalificaties van de instromende

studenten: vwo, havo, middenkaderopleiding of specialistenopleiding (WEB) of daarmee

v e rg e I ij kb a re l<¡t a I if ic ati e s, b I ij ke n d u it toe I at i n g so n d e z o e k.

Het oordeelwordt als volgt beargumenteerd:
. lnstroomeisen voor de voltijd en deeltijd zijn vastgelegd in het OER.
. Voor de voltijd variant hanteert de opleiding de wettelijke toelatingseisen: vooropleiding

havo, vwo of mbo-niveau4. Er is een toelatingsondezoek voor studenten die ouder zijn

dan 21jaar en niet over de vereiste vooropleiding beschikken.
. De deeltijd-variant kent twee routes. ln principe is de deeltijd variant geënt op studenten

van 21jaar en ouder die beschikken over een relevante werkplek van ten minste 20 uur
per week. Daarnaast kunnen studenten die nog geen 21 jaar zr¡n, maar wel beschikken

over een mbo-niveau-4-diploma Sociaal Juridisch Werker instromen in de

deeltijdopleiding. Deze groep deeltijdstudenten moet eveneens beschikken over een
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relevante werkplek van ten minste 20 uur per week. Met iedere instromende deeltijd
student wordt een intakegesprek gehouden.

De specifieke instroomeisen die van toepassing zijn voor de deeltijdopleiding leiden altijd
tot de vrijstelling van (praktijk)courses uit het eerste en het tweede jaar en de
oriëntatiecourse uit het eerste jaar (totaal 60 EC).

De hogeschool zet verschillende middelen in om de aansluiting tussen vooropleiding en
hbo te bevorderen: open dagen, website, brochures, voorlichtingsdagen en
meeloopdagen. Er worden evaluaties gehouden onder eerstejaars studenten.
De auteurs van de courses zijn verantwoordelijk om aansluiting met de vooropleiding te
waarborgen (qua vorm en inhoud). De HZ heeft hiervoor richtlijnen vastgesteld welke
docenten gebruiken. Het voltijdprogramma is daarbij geënt op havisten en het
deeltijd prog ramma op men sen met praktijkerva ring.

Aan het begin van de opleíding legt iedere student een leerstijlentest af. In het
programma komen binnen een course verschillende werkvormen aan bod. Hiermee komt
de opleiding tegemoet aan de leerstijl van iedere student. ln de uitvoering volgen
studenten echter hetzelfde prog ramma.

De opleiding geeft aan, conform u.itgangspunten van deHZ, een EVC-procedure te
hanteren. Het panel constateert dat deze procedure nog in ontwikkeling is en dat de
opleiding op het moment van de visitatie de prioriteit heeft gegeven aan andere zaken in
de ontwikkeling van het onderwijs. Daarbij geven docenten en het management aan dat
er, naast de vrijstelling van 60 EC bijde deeltijd, zelden vrijstellingen worden toegekend.
Een student kan altijd een vezoek daartoe indienen bij de examencommissie die daar op
individueel niveau naar kijkt. Het feit dat courses omvangrijk zijn, maakt echter dat
behaalde modules bij een andere instelling nooit tot een vrijstelling van een volledige
course leiden, maar tot een onderdeel daarvan. Op grond waarvan vrijstellingen worden
verleend voor de mbo-route binnen de deeltijdvariant is voor het panelvoor een deel
zichtbaar, zoals de vrijstelling van oriëntatie en praktijkcourses in het eerste jaar. Het
panelonderschrijft de verbeterambitie om criteria voor EVC vast te stellen voor de
deeltijdroute.

Op hogeschoolniveau is de Code of Conduct getekend welke van toepassing is op
studenten van buiten de EU die de opleiding volgen.
Op grond van het feit dat een aantal zaken in de verbetercyclus staan, zoals de
operationalisatie van de EVC-procedure en het vaststellen van EVO-criteria voor de
deeltijd, komt het panel tot het oordeel 'voldoende' voor dit facet. Het panel constateert
daarbij dat de operationele uitvoering alwel stapsgewijs plaatsvindt.

a

Facet 2.6 Duur Voldaan

Criterium:
- De opleiding voldoet aan formele eisen met betrekking tot de omvang van het cuniculum:

hbo-bachelor: 240 studiepunten.
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Het oordeelwordt als volgt beargumenteerd:
. De varianten voltijd en deeltijd van de opleiding Personeelen Arbeid kennen beide een

omvang van 240 studiepunten, zoals blijkt uit de jaarovezichten van de varianten en

routes (deeltíjd) in het OER 2007-2008.

Facet2.7 Afstemming tussen vormgeving en inhoud Goed

Criteria:
- Het didactisch concept is in lijn met de doelstellingen.
- De werl<vormen sluiten aan bij het didactisch concept.

Het oordeelwordt als volgt beargumenteerd:
. Het onderwijsconcept van de HZ gaat uit van een sociaalconstructívistische visie op

leren, passend bijeen competentiegerichte onderwijspraktijk. Vía het ISP-modelwordt de
visie geconcretiseerd: lnformatie-Student-Praktijk (HZ Onderwijskompas). De opleiding
gaat uit van dit onderwijsconcept: 'lnformatie' omvat het kenniselement in een course,
'Student' staat voor de beginsituatie van een student en 'Praktijk' staat in iedere course

centraalvia de beroepssituatie en het daarbij behorende beroepsproduct. Docenten

zorgen in de courses voor añruisseling tussen de drie elementen.
. Studenten leren hoe zij uit informatie en ervaringen kennis kunnen construeren en hoe

hun eigen leerproces het beste verloopt. Aansluitend hierop heeft de opleiding aandacht
voor verschillende leerstijlen van studenten. Samenwerken met medestudenten biedt een

realistische context voor het ontwikkelen van competenties. Daarbij heeft de opleiding

aandacht voor een toenemende mate van zelfsturing bij studenten.
. ln het KBL-curriculum HRM zijn de deeltaken geformuleerd die zijn gebaseerd op de

eindl<walificaties. Per deeltaak zijn structurele problemen, kenmerkende beroepssituaties,

verwachte resultaten en criteria voor de l<waliteit van de taakuitvoering en de resultaten

ervan beschreven. Voor het verwerven van de competenties staan de leervragen van de

student en de rol van de docent en student centraal voor de opleiding. Via

samenwerkend leren profiteren studenten van elkaars kwaliteiten waarbij de docent de

student stimuleert om leervragen te formuleren en vorm te geven aan zijn eigen

leerproces.
. De opleiding hanteert een mix aan werkvormen (matrix werkVormen en toetsvormen)

passend bij de fase waarin de student zit. ln het eerste jaar (voltijd)worden werkvormen
gehanteerd die aansluiten bijeen startende hbo'er, zoals instructie, gastcolleges,

gestuurd groepswerk en probleemgestuurd ondenruijs. ln het tweede en derde jaar (voltijd

en deeltijd) sluiten werkvormen aan op de leer- en werkomgeving van de student. ln

groepsbijeenkomsten staat snelle informatieoverdracht centraal. Verder werken

studenten zelfstandig of in groepen aan opdrachten di.e de verbinding leggen tussen de

theorie en de beroepspraktijk. De docent vervult hierbij meer een rol als coach en

begeleider. Via reflectie en het werkplekassessment bij de stages wordt specifiek
aandacht geschonken aan attitudeontwikkeling . Het Vaardigheden en attitudenboek dient

hierbij als leidraad (vergelijk 2.8). Verder wordt er gewerkt met casui'stiek, ondezoekend
leren, productgericht leren, socratisch gesprek en projectonderwijs. Het panel heeft
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evaluatie-uitkomsten van courses gezien en constateert dat studenten tevreden zijn over
de gehanteerde werkvormen.

Op grond van het bestudeerde materiaalen de gevoerde gesprekken, waarin studenten
en alumni zich positief uiten over de gehanteerde werkvormen en de aansluiting daarvan
op de didactische uitgangspunten, beoordeelt het panel dit facet 'goed'.

Facet 2.8 Beoordeling en toetsing Voldoende

Criterium:
- Door de beoordelingen, toetsingen en examenswordt adequaat gefoefsf of de studenten

de leerdoelen van (onderdelen van) het programma hebben gerealiseerd.

Het oordeelwordt als volgt beargumenteerd:
. De HZ heeft uitgangspunten geformuleerd die van toepassing zijn op de uitvoering van

toetsing en beoordeling. Ook beschrijft het toetsbeleid procedurele zaken, zoals
nakijktermijnen en herkansingsmogelijkheden. Andere richtlijnen voor toetsen en
beoordelen zijn opgenomen in het OER, bijvoorbeeld met betrekking tot bezwaar en
beroep en de rolvan de examencommissie. De examencommissie is onder meer
eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de beoordeling en toetsing en de toekenning
van studiepunten. Daamaast behandelt de commissie specifieke aanvragen in het kader
van toetsing en minorcourses.

. Twee docenten zijn verantwoordelijk voor de opzet, inhoud en beoordelingsaspecten van
een course. De uitgangspunten voor de opzet van een toets of beoordeling staan vast.
Op basis van de gevoerde gesprekken constateert het paneldat docenten ontwikkelde
toetsen met elkaar evalueren. Hiermee wordt uniformiteit zo goed mogelijk bewaakt.
Daarnaast is de toetsing en beoordeling een vast onderdeel binnen de studentevaluaties.
Studenten geven in het gesprek met het panel aan dat de wijze waarop zij getoetst
worden helder is.

. ln de coursebeschrijvingen zijn de toetsvormen opgenomen. Per course wordt een
variatie aan toetsvormen gehanteerd. Naast traditionele schriftelijke tentamens wordt
gebruik gemaakt van presentaties, rapportages, werkstukken, reflectieverslagen
(cou rseportfo lio), ond ezoeksverslagen, projectopd rachten, n otities, mo nd el in ge
gesprekken/verantwoording. Toetsvormen worden zowel summatief als formatief ingezet.
Toetsen bestaan uit groepsonderdelen en individuele onderdelen, waardoor meelift
gedrag wordt voorkomen.

. De ontwikkeling van de student wordt gevolgd in het slc-portfolio en het courseportfolio.
Het panel constateert dat de slc-portfolio's in de eerste plaats worden ingezet als
begeleidingsinstrument. Per 2007 dient het courseportfolio daarnaast als summatief
toetsinstrument bijde beoordeling. Hierin wordt de ontwikkeling van vaardigheden en
attituden bijgehouden. Daarnaast wordt in de supervisie aandacht besteed aan
attitudeontwikkeling en daaraan ligt het slc-portfolio ten grondslag. Het panel merkt op
dat de functies van beide portfolio's elkaar gedeeltelijk overlappen en vindt dat niet
wenselijk.
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. ln de coursebeschrijvingen is eveneens beschreven wat er van studenten wordt

verwacht. Toetscriteria zijn hierin beschreven of blijken uit formats die studenten krijgen

voor het maken van verslagen en/of rapportages. Uitgangspunten en toetscriteria met

betrekking tot stages (of werken in de praktijk) en afstuderen zijn beschreven in

studiehandleidingen. Criteria zijn daamaast zichtbaar voor studenten in de VLD (Virtual

Learning Desktop).
. ln de Studiehandleiding stage (september 2007) zijn onder meer de

beoordelingsformulieren opgenomen. ln de coursebeschrijvingen zijn de specifieke eisen

opgenomen. Een stage levert drie producten op die beoordeeld worden: een stageplan,

een tussenevaluatie en een eindevaluatie, respectievelijk eindbeoordeling. ln het

stageplan geven studenten (via smartgeformuleerde vragen) aan hoe zlaan de beoogde

vaardigheden en attituden gaan werken (courses en Vaardigheden en attitudenboek).

Het stageplan dient als uitgangspunt bij de tussenevaluatie en de eindbeoordeling.

. De werksetting van deeltijdstudenten wordt ook na iedere course beoordeeld.

. Het eindniveau van de opleiding wordt tijdens het afstuderen getoetst. ln de

Studiehandleiding afstudeerprcjecten 2008 is de procedure beschreven. Hierin gelden de

startcompetenties en Dublin descriptoren als uitgangspunten en zijn leerdoelen
geformuleerd. De beoordeling van het eindniveau omvat drie onderdelen:

- een ondezoeks- en adviesrapport: een uitwerking van een projectopdracht. Deze

wordt beoordeeld door twee docenten en de opdrachtgever uit de praktijk,

- een eindgesprek waarbij procesverslagen als uitgangspunt dienen,

- een presentatie van het advies, deze wordt beoordeeld door twee examinatoren uit

het werkveld.
. Het panel beoordeelt de toetsen van voldoende niveau, vindt deze aansluiten op de

leerstof en dat het aanbod qua vorm voldoende varieert.

. Het panel constateert dat criteria voor de huidige eerstejaars (2007-2008) concreter zijn

dan voor de studiejaren daarvoor. Vanaf 2007 zr¡n toetsmatrices in de

coursebeschrijvingen opgenomen. ln het kadervan de doorvertaling van eindkwalificaties

naar het onderwijs vindt verdere concretisering plaats: kwaliteitsindicatoren worden

geformuleerd en in het coursemateriaal opgenomen.
. De oude afstudeerhandleiding (die gold bij de afstudeerbeoordelingen die het panel heeft

ingezien) had geen duidelijke cesuur. Dit is in de huidige afstudeerhandleiding wel

helder.
. Op grond van verschillende toetsen en beoordelingen constateert het paneldat de

toetsopzet goed is. Het panelvindt de wijze waarop studenten bewust worden gemaakt

van hun verworven kennis, vaardigheden en attituden goed. De beoordeling van attituden

als apart onderdeel vindt het panel vrij zwaar aangezet. Aandacht voor attituden vindt het

panel goed, hetgeen overeenkomt met de aandacht voor het agogische domein. ln de

uitvoering dien! het courseportfolio daartoe, wordt er aan attituden specifiek aandacht

geschonken in de stages en tijdens supervisie in het derde jaar. Ook worden

vaardigheden op deze momenten beoordeeld en dat is naar mening van het panel

positief.
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a Het panel is van mening dat de opleiding de functies van de portfolio's kan aanscherpen
in het kader van beoordeling en toetsing. Daarbij merkt het panel op dat het de
doorvoering van de kwaliteitsindicatoren een goede en gewenste ontwikkeling vindt. Op
grond van deze argumenten, evenals om het feit dat de nieuwe afstudeerhandleiding zich
nog moet bewijzen, komt het paneltot het oordeel 'voldoende' bijdit facet.

Ondemverp 3 lnzet van personeel

Facet 3.1 Eisen HBO Goed

Criterium:
- Het onderwiis wordt voor een belangrijk deel verzorgd door personeel dat een verbinding

/egf fussen de opleiding en de bercepspraktijk.

Het oordeelwordt als volgt beargumenteerd:
. De opleiding wordt vezorgd door een docententeam binnen het Departement Health and

Welfare. Het team bestaat uit vier vaste docenten en een aantat tijdelijke medewerkers
uit de praktijk die op een vast aantal courses wordt ingezet. Een aantal courses wordt
uitgevoerd door docenten van het Departement BA en de pC.

¡ De opleiding zet gastdocenten in uit het beroepenveld, ongeveertwee per jaar. Zijzijn
praktijkspecialisten voor het deelgebied waarop ze ondenrvijs verzorgen. Studenten
gaven aan hierover tevreden te zijn. Het panel vemam tevens van studenten dat
docenten gebruik maken van praktijkvoorbeelden en ook casussen inbrengen.

. Op grond van cv's constateert het paneldat de docenten over recente praktijkervaring
beschikken vanuit verschillende invalshoeken binnen het domein. Verder blijkt uit
gevoerde gesprekken dat docenten ervaringen van elkaar met elkaar delen. Om
contacten met de praktijk te onderhouden hebben docenten de mogelijkheid om
meeloopstages te volgen. Deze hebben omwille de aanwezige recente praktijkkennis nog
niet plaatsgevonden. Docenten onderhouden welcontacten met de praktijk via hun
netwerk, hun lidmaatschap van de NVP, het volgen van symposia en het bezoeken van
studenten in het kader van stage en afstuderen.

. Op basis van de gevoerde gesprekken constateert het paneldat de opleidingscoördinator
en docenten jaarlijks meerdere nationale en intemationale congressen en symposia
bezoeken.

Facet 3.2 Kwantiteit personeel Goed

Criterium:
- Er wordt voldoende personeel ingezet om de opleiding met de gewenste t<watiteit te

verzorgen.
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Het oordeelwordt als volgt beargumenteerd:
. De HZ hanteert een docent-student-ratio van 1:30. Deze ratio is afgeleid van het

ond e rwijsconcept en de bekosti g in gssystematiek.

. Het vaste docententeam Personeelen Arbeid bestaat uit vier docenten (3,0 fte's, 1

november 2007). Daarnaast maakt de opleidíng gebruik van docenten uit het Department

BA en de PC en zijn mensen uit het veld op basis van tijdelijke aanstellingen betrokken

bij de opleiding.
. ln totaal wordt er 4,54 fte's ingezet in de opleiding (november 2007). Met een

studentenpopulatie van 124 studenten levert dat een ratio op van 1 docent op 27 ,3

studenten.
. Op het moment van visitatie is een vacature van 0,8 fte's vervuld met agogische

expertise. Dit is om, op termijn, één van de vaste docenten met deze expertise te

vervangen.
. Om ziektevezuim te bestrijden, hanteert de hogeschool een vezuimprotocol. De

opleiding kent een zeer laag ziektevezuim. Van de 1521,6 ziektedagen binnen het

Departement H&W (circa 30 fte's) waren er zes binnen het team P&A (november 2006/

november 2007).

. Uit de gevoerde gesprekken is gebleken dat docenten werkdruk ervaren. Deze is niet

ernstig. Het panel constateert een goede werksfeer en ervaart een ambitieus team. Het

voorkomen van zieKevezuim heeft de aandacht evenals het terugdringen van werkdruk.

Het management stelt daarvoor prioriteiten. Het inbedden van de EVC-procedure binnen

P&A is om die reden in de planning op de langere termijn geschoven.

. Studenten van de voltijd en de deeltijd geven aan dat docenten goed beschikbaar en

bereikbaar zijn.

Facet 3.3 Kwaliteit personeel Goed

Criterium:
- Het personeel is gel<walificee¡d voor de inhoudeliike, onderwiiskundige en

organisatorische real i satie van het prog ramma.

Het oordeelwordt als volgt beargumenteerd:
¡ Het panel heeft de vakinhoudelijke bekwaamheid van de docenten bestudeerd aan de

hand van de cv's en constateert dat het brede P&A domein is afgedekt. De vaste groep

docenten bestaat uit twee academici en twee hbo+-opgeleide personen. Recent is een

vacature vervuld met een hbo+'er op het agogisch gebied.

. Ten tijde van de visitatie had de opleiding tijdelijk twee docenten aangetrokken voor

supervisie en wordt een vaste docent opgeleid tot assessor. Het panel beoordeelt dit

positief.
. De ondenruijskundige en didactische bekwaamheid van docenten is voldoende geborgd.

Startende docenten zonder onderwijsbevoegdheid volgen een onderwijskundige en

didactiekcursus van een jaar. Alle docenten hebben cursussen en workshops gevolgd

om hen voor te bereiden op nieuwe werkvormen en docentrollen die horen bij KBL. Vanaf
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de invoering van KBL wordt het team onderwijskundig begeleid door onderwijskundige
experts van de Dienst Onderwijs van de Hogeschool. Zijondersteunen het team bij de
curriculumontwikkeling en bij de didactische vormgeving van courses.
Binnen het team wordt de kwaliteit bewaakt via gesprekscycliwaarbinnen het
functioneren aan de orde komt en afspraken worden gemaakt over individuele
inhoudelijke bijscholing. Dit gebeurt in functionerings- en ontwikkelgesprekken.
Voor een fulltime medewerker is 80 uur beschikbaar voor scholing, dat is ruim boven de
cao-norm van 3o/o. Het volgen van meeloopstages behoort tot de mogelijkheden (zie 3.1)
De huidige beschikbare uren worden ingevuld met scholing op het gebied van
didactische vaardigheden of vakgericht, zoals de master Begeleidingskunde of de
voortgezette opleiding Supervisie en Begeleidingskunde. Ook worden diverse symposia
gevolgd.

Studenten en vertegenwoordigers van het werkveld waarderen de kwaliteiten van
docenten.

Onderwerp 4 Voonieningen

a

Facet 4.1 Materiële voorzieningen Goed

Criterium:

De huisvesting en materiële voozieningen zijn toereikend om het programma te
realiseren.

Het oordeelwordt als volgt beargumenteerd:
. De opleiding is gehuisvest in het hoofdgebouw van de HZte Vlissingen. De opleiding

biedt verschillende faciliteiten, welke voor voltijd en deeltijd gelijk zijn: een mediatheek,
studentwerkplekken, leslokalen en ict-voozieningen. Toewijzing van lokalen verloopt via
het bureau roostering & planning. Lesruimtes zijn er in verschillende omvang en inrichting
en zijn geschikt voor groepen van l0 tot 30 studenten. Ook beschikt de hogeschool over
collegezalen voor groepen van 120 personen.

. De collecties van de mediatheek zijn online te raadplegen. De mediatheek werkt samen
met de Zeeuwse bibliotheek die gratis toegankelijk is voor studenten van de HZ.

. Er zijn voldoende ict-voozieningen: 1 computer op 4,5 studenten. De studenten
bevestigen dit in het gesprek met het panel. Lesmateriaal en cijfers worden via de VDL
en het lnfonet beschikbaar gesteld. Studenten en medewerkers kunnen ook van buiten
de school inloggen op het systeem.

. Medewerkers delen een werkruimte met collega's. ledere medewerker beschik over een
eigen werkplek met computer.

. De opleiding wordt grotendeels vezorgd in een gedeelte van het gebouw waar meerdere
opleidingen van het Department Health and Welfare zitten. ln de toekomst zal het
Department wat aanpassingen doorvoeren waardoor (b[na) alle onderdelen van het
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P&A-programma plaatsvinden binnen hetzelfde gedeelte van het gebouw. Tevens leiden

de geplande aanpassingen tot meer ruimtes voor kleinere werkgroepen.

Blijkens de gevoerde gesprekken en evaluatie-uitkomsten zijn studenten tevreden over

de beschikbare vooaieningen. Het panel concludeert dat de faciliteiten toereikend zijn.

Facet4.2 Studiebegeleiding Voldoende

Criteria:
- De studiebegeteiding en informatievoorziening aan studenten ziin adequaat met het oog

op de studievooftgang.
- De studiebegeteiding en infotmatievoorziening aan studenten sluiten aan biide behoefte

van studenten.

Het oordeelwordt als volgt beargumenteerd:
. Studiebegeleiding is per september 2004 georganiseerd in Studieloopbaancoaching

(SLC). De uitgangspunten van SLC binnen het programmazt¡n beschreven in de SLC

Handteiding 2006-2007. De SLC is afgestemd op de ontwikkelingsfase van de student,

op het leerproces van de student, studiekeuzes en dergelijke.

. Eerstejaars studenten hebben per groep van 15 tot 30 personen een coach. Deze coach

blijft de hele studieloopbaan aan de student verbonden. De rolvan de coach is

vastgelegd in de handleiding. Van studenten heeft het panel vernomen dat coaches

onder meer informatie bieden over opleidingsdoelen, curriculum en voozieningen.

. ln het OER zijn de regelingen opgenomen die sturing geven aan het systeem van SLC

en de instrumenten die de coach ter beschikking staan, zoals studiecontract, portfolio's

en POP.

. Op hogeschoolniveau zijn decanen en een studentenpsycholoog beschikbaar.

. Studenten en docenten (coaches) hebben via VLD inzicht in hun studieresultaten om de

studievoortgang te kunnen volgen. Docenten en studieloopbaancoaches gebruiken deze

gegevens om in te spelen op de studievoortgang van studenten. Deze gegevens kunnen

aanleiding zijn voor gesprekken in het kader van SLC.

. Bij praktijkopdrachten en bij het afstuderen vindt begeleiding plaats conform de

protocollen die zijn vastgelegd in de studiehandleidingen. ln de werksituatie is er een

leidinggevende, dan welcoach aanwezig, die de student vooziet van feedback op de

uitvoering van de opdrachten, gerelateerd aan de ontwikkeling in de competenties in de

praktijk.

. De opleiding werkt ook met POP's en portfolio's zoals de HZvoorschrijft. De richtlijnen

zijn vastgelegd in het document Competentiemanagement, Persoonliik ontwikkelingsplan

- navigeren en reflecteren. Het document is beschikbaar via lnfonet en VLD. De

ontwikkeling van vaardigheden en attituden wordt bijgehouden in het courseportfolio en

het slc-portfolio bevat persoonlijke leerdoelen, reflectie en gespreksverslagen. Dit

portfolio dient als uitgangspunt bij de supervisie in het derde jaar.

. Het panel vindt dat er sprake is van een adequaat systeem van studiebegeleiding. De

opleiding besteedde al veel aandacht aan de studentbegeleiding en via SLC is dit meer
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gestructureerd in het programma ingebed. Uit gesprekken met studenten blijkt dat ze
tevreden zl¡n over de aard en de kwaliteit van de begeleiding. De evaluatie-uitkomsten
die het panel heeft ingezien van courses uit het eerste en het tweede jaar laten zien dat
studenten tevreden zijn over de studiebegeleiding.
Via het intranet van de HZ (lnfonet) verkrijgen studenten informatie over hun studie, zoals
de courses en informatie over les- en tentamenroosters. Studenten hadden voorheen wat
problemen met de werking en structuur van dit medium. Uitleg over de werking hiervan is
in de introductie opgenomen. Daarin komen de werkwijze van de HZ, lnfonet, vLD, KBL,
het onderwijsprogramma en mediatheek aan bod. Ook zijn er handleidingen geplaatst op
de VLD en hebben docenten scholing gehad in het gebruik van lnfonet. Het panel
constateert dat met betrekking tot de informatievooziening verbeteringen hebben
plaatsgevonden en dat het tijdig en helder aanleveren van informatie volgens studenten
een aandachtspunt is voor de opleiding. Op grond hiervan komt het paneltot het oordeel
'voldoende'.

Onderwerp 5 lnterne kwaliteitszorg

Facet 5.1 Evaluatie resultaten Goed

Criterium:
- De opleiding wordt periodiek geëvalueerd, mede aa'n de hand van toetsbare

streefdoelen.

Het oordeelwordt als volgt beargumenteerd:

' Het kwaliteitszorgsysteem Van de HZ is vastgelegd in Kwatiteitszorg onderwijs
Hogeschool Zeeland, december 2006. Op hogeschoolniveau zijn te realiseren doelen
vastgelegd in het evaluatiekader. Richtinggevend zijn de aandachtspunten binnen het
accreditatiekader. De doelen uit het evaluatiekader dienen als uitgangspunt voor de
kwaliteitszorgcyclus binnen de opleiding

¡ De algemene streefdoelen en streefcijfers van de HZ staan op lnfonet.

' Gebaseerd op de uitgangspunten van de HZ werkt de opleiding met een evaluatieplan en
een evaluatiekalender. Daarin zijn concrete streefdoelen opgenomen voor diverse
aspecten van de opleiding en worden normen en instrumenten genoemd. Bij een
tienpuntsschaal geldt de norm van ten minste 7,0 en bij een vijfpuntsschaalgeldt de
norm van ten minste 3,5.

' Courses worden structureel ieder semester geëvatueerd en bijgesteld (course-
evaluaties). Dit gebeurt aan de hand van enquêtes die digitaalworden voorgelegd aan
studenten. Ook worden de stage- en afstudeerperioden digitaalgeëvalueerd.

' Vanuit de HZ wordt de tevredenheid onder studenten en medewerkers jaarlijks
geëvalueerd via digitale evaluatieondezoeken. De laatste uitkomsten van het
studenttevredenheidsondezoek, zijn als gevolg van een technische storing niet
beschikbaar voor het panel.
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ln juni 2008 zullen de eerste studenten van de lichting HZ de opleiding verlaten. ln 2009

zal de opleiding een eerste eigen ondezoek uitvoeren onder werkveld en alumni.

Naast elektronische evaluaties wordt de kwaliteit van de opleiding systematisch

besproken met studenten in het studentenberaad en de opleidingscommissie. Deze

gesprekken zijn vastgelegd in verslagen (verslagen Studentenberaad HRM/MiZ en

Opleidingscommissie). Als leidraad voor deze gesprekken gelden de doelstellingen van

de opleiding (verbeteracties) en evaluatie-uitkomsten. Het panel constateert dat de

opleiding de kwaliteit van het onderwijs regelmatig bespreekt met studenten. Om zicht te

krijgen op de tevredenheid van studenten over de kwaliteit van het onderwijs, heeft het

panelzich gebaseerd op gesprekken die hebben plaatsgevonden tussen de opleiding en

studenten en het gesprek dat het panelzelf met studenten heeft gevoerd.

De kwaliteit van het onderwijs heeft binnen het docententeam continu de aandacht.

Tweewekelijks is er formeel een teamvergadering. Doordat docenten één werkruimte

delen, zijn de onderwerpen die op de agenda staan van de teamvergadering vaak een

herhaling van hetgeen al bekend is. Naast de teambijeenkomsten wordt het programma

eens per jaar uitvoerig met alle docenten doorgenomen.

Het panel concludeert dat de opleiding met verschillende doelgroepen de kwaliteit van

het onderwijs evalueert. Richtinggevend daarbij zijn de uitgangspunten van de HZ.

a

Facet 5.2 Maatregelen tot verbetering Voldoende

Criterium:
- De uitkomsten van deze evaluatie vormen de ÓasLs voor aantoonbare

verbetermaatregelen die bijdragen aan de rcalisatie van de streefdoelen.

Het oordeelwordt als volgt beargumenteerd:

. Voor ieder onderdeel van het HZ-kwaliteitsplan is een verbetercyclus vastgesteld met

een tUdpad. De courses worden halfjaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. De studiegids en

het OER worden eens per jaar geëvalueerd en bijgesteld (Kwaliteitszorg onderwiis

Hogeschool Zeeland).

. Op grond van het bestudeerde materiaal en de gevoerde gesprekken constateert het

paneldat de opleiding vanuit verschillende invalshoeken input verkrijgt die zijgebruikt bij

de continue verbetering van haar ondenruijs. Het verbeterplan dient daarbij als leidraad

als het gaat om de verschillende kwaliteitsaspecten waarbinnen kwaliteitsbewaking

plaatsvindt en als het gaat om de bewaking van de doorvoering van de vastgestelde

acties.
. Het panel constateert daarbij dat de opleiding naast gesystematiseerde input via

elektronische evaluaties vooral vanuit gesprekken input vergaart. Uitkomsten daarvan

zijn, omwilte de kleinschaligheid van de opleiding en de daaraan gekoppelde intensieve

onderlinge contacten, niet altijd formeel vastgelegd. Op grond van de gevoerde

gesprekken constateert het panel dat de input van deze gesprekken wordt gebruikt voor

de kwaliteitsverbetering en dat de opleiding goed luistert naar studenten en

werkveldvertegenwoo rd i gers.
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a uitkomsten van evaluaties en gesprekken met het studentenberaad en de
opleidingscommissie hebben onder andere tot de volgende verbeteringen geleid:
PC beoordelingsmateriaal gebruiken in verschillende courses, jaarlijkse screening van
courses op actualiteit (gastdocenten, literatuur en dergelijke), versterken agogische
elementen in courses, doorontwikkeling van programmastructuur volgens
dekkingsmatrix. Verbeteracties die nog in de planning staan, zijn: het uitzetten van een
enquête onder werkgevers, verdere afstemming met de courses van de pC, SLC met
instrumentarium beter positioneren binnen het programma (verbeterptan HRM).
De opleíding beschrijft dat eerdere visitaties conclusies hebben opgeleverd waarmee de
opleiding aan de slag is gegaan. Per 1 januari 2005 heeft de HZ de opleiding p&A van
Hogeschool INHOLLAND overgenomen. Het verbetertraject dat in 199g was gestart was
ten tijde van de overname door de HZ grotendeels afgerond. Dit betrof aanpassingen op
het gebied van de programmaopzet, personeelsbeleid en personeelszorg en de
kwaliteitszorg. Los van eerdere visitaties is de opleiding met de overname door de HZ het
programma gaan doorontwikkelen volgens de onderwijskundige uitgangspunten van de
HZ, zoals de invoering van de major-minorstructuur, KBL en de opzet van het
voltijdprogramma. Met deze aanpassingen heeft de opleiding verbeteringen doorgevoerd.
Studenten en alumni geven aan de ontwikkeling van de opleiding te herkennen. Zij
onderschrijven nu een positief resultaat en merken ook op dat sommige verbeteracties
nog verder doorgevoerd kunnen worden. Daarbij geven zijaan dat de opleiding open
staat voor feedback en zich bewust ís van de aandachtspunten. Het panel onderschrijft
dit alsmede de door de opleiding geformuleerde verbeteractie om de procedure voor het
venruerken van evaluatieresultaten meer te formaliseren, dit ook in het licht van de
beoogde groei van de opleiding. Op grond van het voorgaande komt het panel tot het
oordeel 'voldoende'.

a

a

Facet 5.3 Betrekken van medewerkers, studffi
het beroepenveld

Goed

Criterium:
- Bii de interne l<waliteitszorg zijn medewerkerg sfudenfe n, alumni en het afnemend

beroepenveld van de opleiding actief betrokken.

Het oordeelwordt als volgt beargumenteerd:
¡ Vanuit de Hogeschoolwordt de interne kwaliteitszorg centraalaangestuurd via het

Bureau Kwaliteitszorg. Eén van de medewerkers binnen een opleidingsteam vervult de
rolvan kwaliteitszorgmedewerker. Deze persoon ziet toe op nalevíng van de beoogde
doelen en verbeteracties.
De Head legt verantwoording af over de behaalde resultaten aan het college van bestuur
en stemt daarover af met het team.
ln tweewekelijkse teambesprekingen bespreken de docenten met de
opleidingscoördinator de kwaliteit van het onderwijs, waarbij onderwijsevaluaties,

a
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adviezen vanu¡t contacten in het werkveld en de werkveldcommissie en vanuit de

opleidingscommissie worden meegenomen.

De opleiding heeft een klein docententeam dat intensief met elkaar optrekt en daardoor
veel informeel overlegt en afstemt met elkaar, met de tijdelijke docenten en de docenten
van de PC of andere Departments waarmee de opleiding samenwerkt. Dit gebeurt

volgens het panel goed.

Studenten hebben via het studentenberaad HRM/M|Z inbreng. ln dit formele beraad
wordt de waardering van studenten over het onderwijs vastgelegd (notulen

studentenberaad). Een vertegenwoordiger van het studentenberaad is lid van de

opleidingscommissie. Naast deze formele weg brengen studenten, via directe contacten
met docenten, vooralop informele wijze hun inbreng in over de l<waliteit van de opleiding.

De voozitter van de opleidingscommissie is een deskundige uit het werkveld. Het panel

beoordeelt dit positief. Het panel heeft notulen van de opleidingscommissie ingezien.

Het werkveld is op verschillende manieren betrokken bij de opleiding. Formeelgebeurt dit
via de werkveldcommissie die de actualiteit en praktijkgerichtheid van het programma

bespreekt. De werkveldcommissie bestaat uit vijf leden en vertegenwoordigt het

relevante (brede) werkveld. De commissie denkt mee over de inhoud en het niveau van
de opleiding en stelt inhoudelijke verbeteringen voor. Het panel heeft notulen (oKober
2006) van deze commissie ingezien. De commissie is echter vaker bijeen geweest en

heeft bijvoorbeeld het afgelopen jaar feedback gegeven op het KBl-curriculum HRM.

Daarnaast maakt de opleiding gebruik van de netwerken van (gast)docenten. Op grond

van gevoerde gesprekken en het opleidingsmateriaal is het panelervan overtuigd dat
werkveldvertegenwoordigers in ruime mate zijn vertegenwoordigd bij de opleiding.

ln de toekomst zal een ondezoek onder werkgevers plaatsvinden over de behaalde

resultaten van de opleiding (Verbeterplan HRM).

De afgestudeerden van de opleiding zijn de deeltijdstudenten van de oude SOSA-
opleiding. Enkele van hen zijn betrokken bij de opleiding via evaluaties, gastlessen,

excursies, projecten en open dagen. ln juni 2008 zal, net als in 20O7 , een alumnidag
worden georganiseerd.

Het panel concludeert dat met name docenten, studenten en het werkveld actief zijn
betrokken bij de verbeterprocessen van de opleiding. Het panel heeft de indruk dat de
personen die aan de formele settings deelnemen goed op de hoogte zijn van de

verbeteracties van de opleiding.

Onderwerp 6 Resultaten

a

a

a

Facet 6.1 Gerealiseerd niveau Voldoende

Criterium:
- De gerealiseerde eindl<walificaties zijn in overeenstemming met de nagestreefde

e i nd l<vv a I ificatie s q u a n ive a u, o rië ntatie e n do me i n sp ec if ie ke eisen.
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Het oordeelwordt als volgt beargumenteerd:
. Het eindniveau wordt getoetst in de afstudeerstage en is geborgd in de

afstudeerprocedure die beschreven is in de sfudæhandleiding afstuderen.De
afstudeerstage bevat een integrerende opdracht - de afstudeeropdracht - die altijd
plaatsvindt bij een bedrijf of instelling.

o De afstudeeropdracht bestaat uit drie onderdelen die apart worden beoordeeld: een
scriptie (verslag van de ondezoeks-/oplossingsgerichte praktijkgerichte opdracht), een
presentatie en een POP/reflectieopdracht (vergelijk 2.8). De afstudeeropdracht moet
inhoudelijk betrekking hebben op een beroepsgericht onderwerp en op activiteiten die
zich voordoen in de organisatie waar de studênt afstudeert. Centraal staat de set
startcompetenties van de opleiding. ln het POP geeft de student aan op welke
competenties de nadruk ligt. Onafhankelijke werkveldvertegenwoordigers zijn betrokken
bij de beoordeling van de presentatie waarin het verslag (de scriptie) centraal staat.

. Voltijd studenten verwerven een afstudeeropdracht bij een bedrijf/instelling die
vervolgens door de opleiding wordt goedgekeurd. Deeltijdstudenten studeren af bij hun
werkgever en dienen ook een voorstel in voor een afstudeeropdracht.

. Het panel heeft tien verschillende afstudeerwerken gezien. Dit waren afstudeenruerken
van het eerste cohort P&A van de HZ, dat bestaat uit alleen deeltijdstudenten van de
voormalige SOSA-opleiding. Het panelvindt de bestudeerde werken van voldoende hbo-
niveau getuigen. Het vindt probleemstellingen en conclusies redelijk goed uitgewerkt. Bij

een aantal afstudeerwerken constateert het panel dat het ondezoek nogal oppervlakkig
heeft plaats gevonden en dat ten gevolge daarvan een mager antwoord op de
vraagstelling wordt gegeven. Deze werkstukken gaven vooralwettelijke kaders weer, de
praktische toepasbaarheid in het bedrijf werd gemist. Deze kritische noot van het panel,

maar soms ook het ontbreken van literatuurverwijzingen, zijn ook kritisch beoordeeld
door de opleiding. Naast de resultaten van het afstudeerproject heeft het panel
(beroeps)producten van huidige studenten gezien (voltijd en deeltijd). Deze beoordeelt
het panel van voldoende tot goed niveau. Stageproducten laten telkens een hoger niveau
zien. Op grond hiervan beoordeelt het panel het eindniveau voor beide varianten positief.

. Uit de verschillende beoordelingen blijkt dat de beoordelingssystematiek bij het
afstuderen voor de nieuwe cohorten (KBL) is aangescherpt. Daar waar de cesuur in

afstudeerbeoordelingen van de huidige groep afgesiudeerden niet helder was, is dit voor
de komende lichtingen wel meer concreet gemaakt in de beoordelingsformulieren.

. De werkveldvertegenwoordigers (stageverleners, gastdocenten en beoordelaars van het
afstuderen) beoordelen de kwaliteiten van de afgestudeerden positief. Ze geven aan de
studenten van HZ zelfstandig en deskundig te vinden.

. ln januari 2009 zullen werkgevers bevraagd worden op de kwaliteit van de
afgestudeerden.

. Op grond van het oordeelvan het panel over de bestudeerde eindwerkstukken
beoordeelt het panel dit facet 'voldoende'.
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Facet 6.2 Onderwijsrendement Voldoende

Criteria:
- Voor het onderwijsrendement zijn streefcijfers geformuleed in vergelijking met relevante

andere opleidingen.
- Het onderwijsrendement voldoet aan deze streefcijfers.

Het oordeelwordt als volgt beargumenteerd:
. De streefcijfers voor de opleiding zijn op HZ-niveau vastgesteld en zíchtbaar op lnfonet.

De streefcijfers voor rendementen zijn: een opleidingsrendement na vier jaar van ten

minste 60%, een percentage studiestakers na twee jaar van maximaal 30%, een
gemiddelde studieduur studiestakers van maximaal 1 jaar en een gemiddelde studieduur
geslaagden van maximaal4,3 jaar.

. De opleiding hanteert een streefcijfer bij de instroom: ten minste 2o/o van de landelijke

instroom wordt beoogd. De opleiding had in september 2007 een instroom van 17

deeltijdstudenten en 34 voltijdstudenten, dat komt niet overeen met het

ma rktaan deelstreefcijfer.
. Door de ovemame van de opleiding P&A van Hogeschool INHOLLAND door de HZzi¡n

er pas vanaf 2005-2006 rendementsgegevens beschikbaar. Het opleidingsrendement na

vier jaar is nog niet zichtbaar, evenals de gemiddelde studieduur van geslaagden. Vanaf
2008 zullen de eerste gegevens beschikbaar zijn.

. De propedeuserendementen voldoen (na twee jaar) aan de HZ norm van 70o/o van de

instroom: voltijd 78o/o en deeltijd 83%. Het percentage studiestakers na twee jaar voldoet

eveneens: voltijd 17Vo en deeltijd 11o/o. Het percentage studiestakers na 1 jaar was
respectievelik 24% en 30%.

. Omdat nog niet alle rendementen zichtbaar zi'¡n, komt het panel tot het oordeel
'voldoende'.
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Deel C: Bijlagen
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Bijlage l: Onafhankelijkheidsverklaring panelleden
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Netherlo¡td! Quality Ayncy
Bladnummer 3

OnaRrailtol¡Jf neidsverklarin g Panellid

Ondergçtekende,
panellid bí¡ de kwal¡tê¡lsbeoordelingr van het opleidingsprogramma;

'Personeel& Arbeid',

van Hog-Þsphool Zeeland

visilaliedatüm: I januad 2008

verklaar! hierbiJ geen relalies of banden, pdvé noch zakelijk, te onderhouden met de
hierbove'n genoemde opleiding(en) en inetelling en zulke relaties. die een volslreltt
onafhanltelijke oordeefuorming over d€ kwel¡teit van de opleiding ten posltieve of t€n
neqatieve kunnen belnvloeden, de afgelopen vil ¡aar met de t6 bêôordelen opleiding(en) en
da afgelepen twêe jââr met de instelling ook niet te hebben gehad {dit gêldt voo¡ advieswerk
en tussentijdse doormetingen).

Naam

Gåboorl@delum

Handtekên¡ng

l.lt^

,?.o.s:)..---....

r 
H-et panelld dat betrokken is b'j deze kwâlile¡tsbeoordel¡ng maal(l deel u¡t van een panel dat

b€etaêl uil minstens vier {beslaande opleiding} dan wel drie (TNO) leden, De meerderbeid van
de¡ê påñ*llsden hèeft geen êrbe¡dsrelåtie met NQA" 0e6mtr8

í.' ((l/\ {l.rr&tlìrúcllc¡|tr vl..l ilr{ }iS ?l-06"01

Datum

to.lih Bilnl ?4 {)t 31 ¡i]q
l,|lrnlr¡lç!r¡qto' ??tÊtqln
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l-ltA

J Het penallid dr¡t bslrskken þ þij dêr€ k$¡ât¡tðihbeoord€¡ng maakt rloerl uit yán esn Faner dat
bestâât u¡t m¡nsþns vier (bestoànde opteicting) dan wet dd;,TNo) tùden os meeraå¡ei¡ van
deze pan€lleden heeft geen 3rb€idsrûlaüe met NeÀ û?Bâ2mr.s¡

Ncth$lsnds Qualíty Ågenty

,l Nor\ (ffllfle rFs{Btlqlm vt ¡ *c l1S il-û/r07

ghrlnümmår 3

Onaft m*egkheldryer*larlng Ptne[id

Ondergetelcendo,
psnelfld bij de hrasleitsbeoordellngr van het ople¡d¡ngsp¡ogramma:

'Personeel å Aü€id',

van Hogeachool Zeelard

visitat¡edsh¡rl: I Januari 200t

verldaail h¡erbi geen relatfes of band€n , prívè noch aakeliJf; , te onderhouden rnêt de
h¡êrùovç¡ gêriosmde opldding(en) an insteiling en zullte relatlee, die een volstrekt
ona&an*eli¡ks oodeelvonning oner de hrsnþ[ van do oplBidirB len poslüeve of lon
n€galisv€ kunnen bsTnvl0€dsn, de afgelopen vljf¡aar mot ce b Þaoordolen opleidlng(en) an
de afgalopen twea.laar mat de instålllng ook niet b hcbbep gehad (d¡t geldt voor advieswerk
efl frs8cnlljdss doormeliqgen)^

Haam

Geboorted¿tr¡l¡

Handlekcning

Þatum ..Åf. . /t"..:..tduJ. .,..

t ler:4 ¡ffi'r ¿i lg úl !!r{¡
f"la¡rtblq ¡'*¡¡¡g I iÌ{i?t{ J{l
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Netherlands Quolity Agenry

l{cA Bþdnfiün r 3

On¡lh¡nf ol¡Jtholdsver*ledn g P¡nollld

Ondergetekende,
NQA audlor/panellld þü de kwallþitsbeootdollng'van tret qpþldingsp¡ogramma:

'Pêrsonod & Arùeid',

vdr Hogêsctþol Zêêlend

visitatledalum: 9 januari 2008

rrelklaart tricrbil geen relalþe d banden, privå nocfi zakellik. þ onderhoúdon mel de
hierüovor g€noffxb opl€iling(en) €û in8tefing en zulko r€lati€s" db €sn volstr6m
onsfianl€lijl(o oords€lvonning ovêr de l(w8lit€it wn de opleklitç len po8¡ti6rre of ten
negalieve kunæn beinvloeden, de afçlopen viilþr met de Þ beoordelen opbidlng{en} en
de aþebpcn twêe j8ar met de instelling oolr n¡et Þ hebbcn gehad (dlt oeHt voor advieswed(
on tus8€ntüdso dooñngt¡rig€n).

Naðm

Geboorledalum

Handlehening

Dahrm

I 
Hat panallld dåt bâtrokkân ¡9 lrii deze kwaliteilsbeoo.deling maakt deel utt vân cên psnel dåt

b€slsat urt mmctons vicr (bêataande oploding¡ dan wsl drl. (TNOi led¿n. De rne€rdarhêld van
deze panelleden heett geen arbeitsrelatie met NOA *rurßdì

¡: N{.1^ tisrndFoen$k¡ | ¡ .¡ ts' 1lS ll-|f,i-{r7

..J.0!11r¿4tr. ,.å-aa

Êq.tri Biln* ¡4 00 3! â79

Swua:*t t:¡t ¡t * 2 I 2t ?81 l)
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Deskundigheid cf. Protocol VBI's; 22 augustus 2005

c'õ
Eo:o
p
d)
C
o
fL

p
oc
(Il
fL

Relevante werkvel ddeskundi ghei d x x x

Vakdeskundigheid: Vertrouwd met m eest recente
ontwikkelinqen

x x

Vakdeskundigheid: Vertrouwd met lesgeven en beoordeling en
toetsinq minstens op niveau/oriëntatie te beoordelen opleidino

x

O nd erwij sdesku nd i g hei d x x

Studentgebonden deskundigheid x

Visitatiedeskundi gheid X X x

Bijlage2: Deskundighedenpanelleden

Opleiding Personeel en Arbeid Hogeschool Zeeland

De een onafhankelijkheidsveklaring ondertekend. Aanvullingen op
deskundigheden van de panelleden

Panelliddeheer-
De heerl is ingezet als panellid vanwege zijn deskundigheid op het gebied van
Gezondheidszorg, Management, Bedrijfskunde en met name Personeel en Arbeid, HRM en
Strategisch Beleid. De heerl heeft uit opleiding en werkervaring kennis van de
accreditatiesystematiek. Voor deze visitatie ¡s de heerl daarnaast individueel geinstrueerd
over accreditatie en de werkwijze van NQA.

Opleiding:

1970 - 1977

1977 - 1981

1982 - 1986

1989-1991
I 999 - 2001

Werkeruaring:
1977 - 1981

1981 - 1982

1986 - 1990

1990 - 1994

1994 - 2001
2001 - heden

W/O
Verpleegkundige-A

Gezondheidswetenschappen
Hogere Bedrijfskunde IBW
Master Strategisch Management Gezondheidszorg

leerli ng-verpleegkundi ge

verpleegkundige
assistent hoofd verplegingsdienst
hoofdverplegi ngsdienst
sectorhoofd klinsche zorg
manager personeel en arbeid
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Panell¡dde heer-
De heerl is ingezet als panellid vanwege zijn ervaring met personeelsmanagement, zijn

onderwijsdeskundigheid en zijn audit-ervaring. De heetl beschikt over

onderwijsdeskundigheid, vakdeskundigheid en is op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen

op het gebied van personeel en arbeid, opleidingen management economie en recht en

verpleegkunde. Voor deze visitatie is de hee- individueel geïnstrueerd over het proces van

visitatie en accreditatie in het hoger onderwijs en over de werkwijze van NQA

Opleiding:

1969 - 1973

1973 - 1975

1976 - 1977

1977 - 1979

I 981

1983 - 1984

1 988
1989-1991
I 991

1997 - heden

2002

Werkeruaring:

1969 - 1973

1973 - 1975

1975 - 1976
1979-1984
1984 - 1989

1989-1994
1994 - 1996

1 996 - heden

1 998 - heden

2002 - heden

Diversen:

1984 - 1986

1992 - 1994

1996 - heden

Opleiding tot algemeen verpleegkundige; St. Canisius Ziekenhuis Nijmegen

Opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige; St. Radboud Ziekenhuis

Nijmegen
2e graads docentenopleiding Verpleegkunde; K.H.S.V. Nijmegen

Hogere Opleiding voor Verpleegkundigen; specialisatie onderwijskunde;

K.H.S.V. Nijmegen

Supervisorenopleiding; Amsterdam

Applicatie 1 e graads bevoegdheid Verpleegkunde; Rijksuniversiteit Limburg

Cursus Functioneringsgesprekken

Hogere Management Opleiding; PBNA

Basiscursus lnformatica
Doctoraalstudie Arbeids- en Organisatie-psychologie; Open Universiteit

Auditortraining INK-managementmodel; Stevens Consultancy bv -
kennispartner lnstituut Nederlandse Kwaliteit

Leerling A-Verpleegkundige; St. Canisius Ziekenhuis Nijmegen

Leerling B-Verpleegkundige; St. Radboud Ziekenhuis Nijmegen

Sociotherapeut; P.A.A.Z., St. Radboud Ziekenhuis Nijmegen

Stafdocent Verpleegkunde; Academie voor Gezondheidszorg Zwolle

Coördinator Vrijstellingen-HBO-V voor inservice A-, B- en Z-

verpleegkundigen; Academie voor Gezondheidszorg Zwdle
Studierichtingsleider HBO-V, Hogeschool Windesheim Zwolle

Bel ei dsm edewerker; Hogesch ool Windeshei m Zwolle

Docent HRM, communicatieve en sociale vaardigheden,

bedrijfsgezondheidskunde en didactiek

Staffunctionaris kwaliteitszorg voor de opleidingen Management - Economie -
Recht, Financial Services Management en Personeel en Arbeid; Hogeschool

Windesheim Zwolle
lnterne auditor

Lid van Bestuur lnstituut voor Verplegingswetenschap Utrecht

Lid klankbordgroep m.b.t. het onderzoek "Ontwikkeling van kritische

standaarden als kwaliteitsprofiel voor de thuisverpleging". Dit ondezoek vond

plaats in opdracht van de beroepsvereniging NU '91 (sectie MGZ).

Lid Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement
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Panellid student de heer-
Panellid de heerl heeft in 2006 de opleiding SociaalJuridische Dienstverlening aan de
Hogeschool van Utrecht afgerond. Hij is studentenfractievoorzitter van de Opleidingscommissie
SociaalJuridische Dienstverlening geweest. tnmiddels studeert de heerl politicologie. Deheer- beschiK over studentgebonden deskundigheoen met oetrettingtot de studielast,
de onderwijsaanpak, de voorzieningen en de kwaliteitszorg bij opleidingen in het domein. eua leeftijd
is hij representatief voor de primaire doelgroep van de opleiding. De heerln is voor deze
visitatie individueel geTnstrueerd over het proces van visitatie en accreditat,e in het hoger onderwijs en
over de werkwijze van NQA.

Opleiding:

1995- 1999

1 999 - 2001

2001 -2002
2002-2006
2t06 -2007
2007 -2008

Werkeruaring:

2004 -2005
2004 - heden
2007

Opleiding:

2000 -2004
2008 - heden

Werkeruaring:

2004 - 2005
2005 - heden

Cursus:

Maar12004

Mevrouw 

-. 

H RM NeA-auditor)
Mevrouw¡behaalde haar bachelor Human Resource Management aan de Saxion Hogeschool
Enschede. Tijdens deze studie nam zij meerdere malen deel aan panels bij visitaties van opleidingen
Personeel & Arbeid. Zij heeft als junior personeelsadviseur gewerkt bij een grote zorginstelling voor
verstandelijk gehandicapte mensen waar zij de personele zaken behartigde van ongeveer 200
medewerkers. Sinds 2005 heeft zij als NQA-auditor ervaring met visiteren van bestaande en nieuwe
opleidingen in verschillende sectoren binnen het hbo. Door haar ervaring heeft zij tevens
deskundigheid in het beoordelen van afstandsonderwijs. Daarnaast vezorgt zij trainíngen over het
visitatie en accreditatiestelsel. Zij is getraind als auditor hoger onderwijs NeA in samenwerking met
Lloyd's Register.

Mavo
Havo

Management, Economie en Recht
Sociaal Juridische Dienstverlening
Ondenltlijskunde
Politicologie

Tweede Kamerfractie D66
Voozitter opleidingscommissie SJD
Docentauditor

bachelor HRM, Personeel & Arbeid, Saxion Hogeschool Enschede
bachelor Opleidingskunde, Hogeschool Arnhem en Nijmegen

junior personeelsadviseur, de Twentse zorgcentra
NQA-auditor, Netherlands Quality Agency

Training Auditor Hoger Ondenrvijs, NeA i.s.m. Lloyd,s Register
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Bijlage 3: Bezoekprogramma

Programma visitatie Personeel en Arbeid op woensdag 9 januari 2008

Tijdstip Programmaonderdeel Deelnemers

09.00 - 11.00 uur Materiaalbestudering V¡s¡tatiepanel

1 1.00 - 1 1.45 uur Gesprek met opleidingsmanagement De heerlHead)
De heer I (opleidingscoördinator)

11.45- 12.30 uur Gesprek met studenten

12.30- 13.15 uur Lunchpauze Visitatiepanel

13.15 - 14.00 Gesprek met docenten

14.00 - 14.45 uut Gesprek met werkveld en afgestudeerden

14.45- 17.00 uur Rondleiding

lntern paneloverleg
V¡s¡tatiepanel

17.00- 17.30 uur Tweede gesprek met
opleidingsmanagement en afronding
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Bijlage 4: Overzichtslijst van door de opleiding ter inzage gelegd materiaal

Doelstellingen
HZ Onderwijskompas, april 2005

Landelijk Opleidingsoverleg P&A Format 2004+

Landelijk Opleidingsoverleg P&A Format 2000+

Royaal het hbo-niveau bereiken (2006)

Verslagen opleidingscommissie

Overzicht aspecten hbo en studiejaren (april 2006)

KBL Curriculum HRM V5.01

Studi egidsen 2007 -2008

OER deel I (12 november 2007)
OER deel ll, opleidingsspecifiek HRM 2007-2008

Verslag Werkveldcommissie HRM

Programma
Cursus beschrijvingen

Cursus catalogus PC

Minor Catalogus
Studiehandleiding stage

Studi ehandlei din g afstudeerproj ecten

Literatuurlijst

Vaardigheden en attitudenboek HRM

Voorstel Studentenberaad en Opleidingscommissie, november 2004

Werving leden Opleidingscommissie Health & Welfare 2006-2007

Verslagen studentenberaad en OC

Studentenberaad H&W, 20-006-2007

Studiecontracten
Brochure Studium Generale 2006-2007

Regeling Colloquium Doctum

HZ Toetsbeleid

Dekkingsmatrix
Jaarrooster HZ

Cursus portfolio (form at)

Personeel
Formatieovezicht Department Health & Welfare, 1 november 2007

Cv's Onderwijspersoneel

Verslagen van f unctioneri ngs- en ontwi kkel gesprekken

BSC 29 oktober 2007, Berekening Ziektevezuim 422

Koersplanner
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Voozieningen
SLC-documenten
HZ-lCT-plan

Studenttevredenheidsondezoek
VLD

SLC Handleiding 2006-2007
Competentiemanagement, Persoonlijk Ontwikkelplan - navigeren en reflecteren
Afstudeerhandleiding Human Resource Management
2006 05 05 SLC lnfobulletin I
Studiecontracten
Com petentiemanagement

Exitgesprekken 2006-2007
HZ-infonet als hulp
Klachtenformulier
Opbouwen lesmateriaal
Toolkit ontwerpen course

Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg Onderwijs Hogeschool Zeeland (inclusief evaluatieplan en - kalender)
Evaluatieresultaten (via HBO-spiegel)
Evaluatiebeleidsplan HRM
Onderwijs- en examenregelíng HZ 2007-2008
Opleidingsspecifieke Onderwijs- en Examenregeling HRM 2007-208
Verbeterplan HRM
Exitgespreksverslagen decanaat
HZ-lnfonet, m anagem enti nform atie
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Bijlage 5: Domeinspecifieke referentiekaderen opleidingscompetenties

Het domeinspecifieke referentiekader is te vinden op de website van de HBO-raad
www.hbo-raad.nl

Vijf startcompetentíes van de opleiding

1. Ontwikkelen van visie en beleid
De HRM'er ís in staat om op strategisch niveau beleid en visie te ontwikkelen waarbij
hij de sociale processen verbindt met de technische, economische en commerciële
processen in de organisatie, om de organisatie zo succesvol mogelijk te doen zijn.

2. ontwikkelen, implementeren van, en werken met personeelsinstrumenten
De HRM'er is in staat om vanuit het geformuleerde strategische beleid van de
organisatie, die personele middelen in te zetten die leiden tot een effectieve
organisatie. Hij activeert daartoe de in- door- en uitstroom van personeelzodanig dat
de strategische doelstellingen van de organisatie optimaal bereikt worden.

3. Begeleiden en coachen
De HRM'er is in staat de doelstellingen van de individuele medewerker met die van
de organisatie te verbinden, om zowelvoor het individu als de organisatie een
succesvol resultaat te bereiken. Als actieve gesprekspartner voor management en
medewerker optimaliseert hijde effectiviteit van de organisatie.

4. Probleemaanpak
De HRM'er is in staat om (complexe) probleem situaties tijdig te signaleren,
analyseren en aan te pakken, zodanig dat de effectiviteit van de organisatie
gewaarborgd blUft. Hij weet daartoe de juiste actoren en middelen te mobiliseren om
negatieve ontwikkelingen te voorkomen en/of op te lossen.

5. Professlonaliseren
De HRM'er werkt voortdurend aan zijn eigen professíonaliteit, volgt ontwikkelingen in
het eigen vakgebied en daarbuiten, vormt daar een visie op, en kan deze vervolgens
integreren in zijn eigen handelen maar kan daardoor ook zelf een bijdrage leveren
aan de ontwikkeling van de HR professie.
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I Algemene bepalingen

Artikell.l Begripsbepalingen

1' De in deze regeting voorkomende begrippen hebben dezetfde betekenis ats de begrippen in de wet op hetHoger onderuvijs en wetenschappetijk ondeaoek (wHW), tenzij uitdrukketijk anders is bepaatd.

2' Dit reglement is een onderwijs- en examenreglement ats bedoetd in artikel. 7.13 wHW. ln het reglementwordtingegaanopwatvolgensdeartiketen 7.7,7.g,r.gb,7,g,7.11,7,13,7.14,7:.1s,i'li,"i.lr,r.za,
7 .29 en 7.30 moet worden vastgetegd.

3. ln deze regeling wordt verstaan onder:

Afstudeerrichting: een specialisatie binnen de major;
Assessment: een wijze van toetsing in een (gesimuteerde) werksituatie;
Associate degree-programma: een cRoHo-geregistreerd Ad-programma in een bachetoropteiding in de zinvan artikel 7.8a WHW;
Bachetoropleiding: een cRoHo geregistreerde bachetoropleiding van de Hogeschool Zeetand;
Cijfer: een numerieke beoordeling van een toets;
coltege van Beroep voor de examens: het orgaan dat beroepen van studenten tegen beslissingen van hetcollege van bestuur, de examencommissie en examinatoren behandett, ats geregetd in artiket 7.60 en7.61WHW;

cursus: een onden'vijseenheid die een onderdeel is van een opteiding betrekking hebbend op de praktische
voorbereiding op de beroepsuitoefening en op de beroepsuitoefenini in verbanã met tret oni"*i¡, in 

"unduale opteiding, waaraan een tentamen verbonden is;
EVC: een erkenning van eerder verworyen competenties, niet btijkend uit diploma,s maar uit (werk-)
ervaríng (artikel 7.i6 WHW);
EVK: een erkenning van eerder venvoryen kwar.ificaties, btijkend uit diptoma,s;
Examen: het examen ats bedoetd in artiket 7.10 tid 2 WHW;
Getuigschrift: het bewijsstuk dat de examencommissie uitreikt van het met goed gevotg hebben afgelegdvan het examen, ats bedoetd in artiket 7.11 lid 2 WHW;
Hoofdfase: de postpropedeutische fase van een opteiding in de zin van artikel 7:30 WHW met eenstudielast van 180 studiepunten;
Joint degree: een opleiding of afstudeerrichting die de HZ gezamentijk met één of meer andere Neder-landse of buitentandse insteltingen voor hoger onderwijs verzorgt;
Leerroute: het ptan dat de student maakt om zijn Ad- of bachelordiptoma te behal,en;
Major: deel van het programma waarmee de student de verplichte eindkwatificaties van een opleidingverwerft;
Minor: is een samenhangend programmadeel bestaande uit 30 studiepunten, dat in één semester wordtgevotgd en waarmee de student zijn kennis en competenties verdiept of verbreedt;
Opteiding: Bachetoropteiding met een of meer van de varianten votii¡d, deerHjd of duaar;
onderuvijs- en examenregeting: de regeling ats bedoel,d in artikel. 7.13 wHw voor de Ad-programma,s inbachetoropleidingen en de bacher,oropteidingen van Hogeschoot Zeetand;
Professional core (PC-curzussen): cursussen die zijn gericht op het veruerven van kennis en vaardigheden
op gebieden als taten, wiskunde, onderzoeksvaardigheden en communicatietechnieken;
Propedeutische fase: het eerste jaar van het opteidingsprogramma gericht op het verkrijgen van inzicht inde inhoud van een bachetoropteiding met een studietast van 60 studìepunten;
Student: persoon die als student staat ingeschreven bij de HZ in de zin van titet 3 van hoofdstuk 7 wHW;Studentenstatuut: het statuut ats bedoel.d in artikel 7.59 WHW;
Studiejaar: het tijdvak dat aanvangt op I september en eindigt op 31 augustus van het daarop volgendekalenderjaar;
studietoopbaancoach: degene die betast is met de begeteiding van studenten ats bedoe(d in artiket 7.34 Lid1 onder e WHW;
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a.

b.

c.

d.
e.
f.
d

h.

Studiepunt: eenheid om studietast in uit te drukken; I studiepunt is getijk aan 28 uren studie (is I

European credit);
Toets: is een summatieve toets respectievetijk een summatief tentamen dat een onderzoek omvat naar

kennis, inzicht, vaardigheden en/of beroepshouding van de student alsmede de beoordeling van de

uitkomsten van dat onderzoek uitgedrukt in een cijfer tussen 'l-10 of l0-100;

Vrije CompositieCursus (VCC): ruimte in het programma die kan worden ingevuld met activiteiten naar

keuze, waartoe onder andere behoren: bestuursactiviteiten, voorlichtings- en promotieactiviteiten,

cutturete activiteiten, begeteidingsactiviteiten, projectactiviteiten en trainingsactiviteiten;

WHW/wet: de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 1'.2 lnhoud

1. lngevotge artiket 7.13 WHW wordt in deze onderwijs- en examenregeting onder andere ingegaan op:

de inhoud van een opteiding en van de daaraan verbonden examens'

de inhoud van de afstudeerrichtingen binnen een opleiding,

de l<watiteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden die een student zich bij beëindiging

van een opteiding moet hebben verworven,

waar nodig, de inrichting van praktische oefeningen,

de studietast van een opteiding en van etk van de daarvan deel uitmakende onderwijseenheden,

de nadere regels, bedoetd in de artikelen 7.8b tid 6 en 7 -9 tid 8 WHW'

[gereserveerd voor bekostigde masteropteidingen]

het aantat en de votgtijdetijkheid van de tentamens atsmede de momenten waarop deze afgetegd

kunnen worden,
de vottijdse, deettijdse of duale inrichting van een opleiding,

waar nodig, de votgorde waarin, de tijdvakken waarbinnen en het aantal malen per studiejaar dat de

getegenheid wordt geboden tot het afteggen van toetsen,

waar nodig, de geldigheidsduur van met goed gevotg afgetegde toetsen, behoudens de bevoegdheid

van de examencommissie die getdigheidsduur te vertengen,

of de toetsen mondeting, schriftelijk of op andere wijze worden afgetegd, behoudens de bevoegdheid

van de examencommissie in bijzondere gevatlen anders te bepaten,

de wijze waarop tichametijk of zintuigtijk gehandicapte studenten redetijkeruijs in de getegenheid

worden gestetd de toetsen af te leggen,

de openbaarheid van mondeting af te nemen toetsen, behoudens de bevoegdheid van de

examencommissie in bijzondere gevatlen anders te bepalen,

de termijn waarbinnen de uitstag van een toets bekend wordt gemaakt alsmede of en op welke wijze

van deze termijn kan worden afgeweken,

de wijze waarop en de termijn gedurende wetke degene die een schriftetijk tentamen heeft afgelegd,

inzage verkrijgt 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 schriftetijk afgenomen toets en van de normen

aan de hand waaryan de beoordeling heeft ptaatsgevonden,

de gronden waarop de examencommissie voor eerder met goed gevotg afgelegde tentamens of

examens in het hoger ondenadjs, dan wel voor buiten het hoger onderwijs opgedane kennis of

vaardigheden, vrijstetling kan vertenen van het afteggen van een of meer toetsen,

waar nodig, dat het met goed gevotg afgetegd hebben van toetsen voorwaarde is voor de toelating tot

het afleggen van andere toetsen,
waar nodig, de verptichting tot het deelnemen aan praktische oefeningen met het oog op de toelating

tot het afteggen van de desbetreffende toets, behoudens de bevoegdheid van de examencommissie

vrijstetting van die verptichting te verlenen, a[ dan niet onder optegging van vervangende eisen,

de bewaking van studievoortgang en de individuete studiebegeteiding.

De tekst van deze Onderwijs- en Examenregeting bestaat uit twee delen, te weten tekst in kaders en tekst

buiten kaders, welke in ondertinge samenhang moeten worden gelezen.
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2 lnschrijving, vooropleidingseisen, toelatingsbeleid anderstaligen

Artikel 2. I inschrijúng

De inschrijving van studenten is geregeld in het Reg{ement (beëindiging) înschrijvíng studenten en extranei
Hogeschool Zeeland.

Artikel 2.2 toelating en vooropleidingseisen

Degene die wenst te worden toegelaten tot een bacheloropleiding of Associate-degreeprogramma in een
bacheloropleiding van de Hogeschool Zeetand dient te votdoen aan één van de volgende vooropreidingseisen:a' de graad van bachelor of master in het wetenschappetijk onderuijs of het hoger beroepsondenrvijs, dan

wel het met goed gevotg afgetegd hebben van het examen uan 
"en 

inste[ing voor hoger onderwijs (artiket
7.2g, aid I wHW);

b. een diploma voorbereidend wetenschappetijk ondenrijs (vwo) (artiket 7.24, Iid2 wHW);c. een diploma hoger atgemeen voortgezet onderwijs (havo) (artiker,7.z4,lid2 wHW);d' een door de minister aangewezen getuigschrift, at dan niet in Nedertand afgegeven, dat naar het oordeet
van de minister tenminste getijkwaardig is aan een HAVo- of vwo-diptoma (artiket 7.2g, tid2 wHW);e' een diptoma van een middenkaderopleiding (niveau 4) ats bedoetd in artiket 7.2.2. lid I Wet educatie en
beroepsondenavijs(artikel 7.24, aid 2 WHW);

f' een diploma van een speciatistenopteiding als bedoetd in artiket 7.z.z. aid I Wet educatie en
beroepsonderwijs (artiket 7.24, rid 2 WHW);

g' beschikking van het Cottege van bestuur dat het toetatingsonderzoek (21 + toets) voor de gekozen
opteiding met goed gevotg is afgetegd (artiket 7.Zg lid I WHW).

Artikel2.3 Naderevooropleidingseisen

1 ' Aan de inschrijving voor een opteiding aan de Hogeschoot Zeetand kunnen nadere vooropteidingseisen zijn
gestetd.

NT NG EM CM

vanaf 1 augustus 2010 Geen nadere
eisen

Geen nadere
eisen

Geen nadere
eisen

Geen nadere
eisen

tot 1 augustus r0 Geen nadere
eisen

Geen nadere
eisen

Geen nadere
eisen

Geen nadere
eisen

ProfieI NT NG EM CM
Diploma I augustus Geen nadere

eisen
Geen nadere

eisen
Geen nadere

eisen
Geen nadere

eisen

tot augustus Geen nadere
eisen

Geen nadere
eisen

Geen nadere
eisen

Geen nadere
eisen

1

2.

getden de navotgende nadere vooropleidingseisen:
Management met een

voor detot Huma ntoetating Resourceopteiding met eenManagement devwo-diploma getden
naderenavolgende vooropteidingseisen:

voor toelating tot ng Human

/- = niet naam van een vak = moet naast profieI zijn.

Deze eisen vloeien voort uit de Regelìng nadere vooropleidìngseisen hoger ondenvijs 2ao7 vande minister
van ocw (staatscourant z00T, nr. 109, nadien gewijzigd, actuele tekstie raadptegen op www.
overheid. nl).
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Artikel2.4 Uitzonderingnaderevooropleidingseisen(deficiëntie)

De bezitter van een diptoma die niet votdoet aan de voorwaarden voor inschrijving (deficiënt) kan worden

ingeschreven onder de voorwaarde dat btijkens een ondezoek wordt votdaan aan inhoudetijk daarmee

vergetijkbare eisen. Aan deze eisen moet zijn voldaan voor aanvang van de opteiding (artiket 7.25 lid 4 WHW).

ng voor opleiding Human getden geen

Artikel 2.5 Aanvullende eisen

Aan de inschrijving voor een opteiding aan de Hogeschoot Zeetand kunnen aanvutlende eisen worden gestetd

(artikel7.26 WHW).

Human Resource geen

Artikel 2.6 Eisen aan werkkring bij deeltijdopleiding

1. Het coltege van bestuur kan eisen stelten aan de werkkring van een student in de periode dat hij een

deettijdopteiding votgt. Aan deze eisen moet zijn votdaan voordat de werkzaamheden in de werkkring als

onderwijseenheden worden aangemerkt (artiket 7.27 WHW).

2. De kwatiteit van de werkptek wordt door een examinator van de opteiding beoordeetd aan de hand van een

werkpleKcan.

De heeft een ng. n deettij

de volgende eisen gesteld aan de werkkring:
1. De werkkring bevindt zich in het HRM werlcveld en heeft een minimale omvang van 24 uren per

week gedurende de gehete opteiding;
2. De werþaamheden moeten op het niveau van de desbetreffende ondentijseenheden uitgevoerd

kunnen worden;
3. De werkzaamheden kunnen ingezet worden bij praktijkopdrachten, stage en afstuderen;

4. De werkgever ondersteunt de studie en is bereid om opdrachten, stage- en afstudeeropdrachten

in zijn organisatie te laten uitvoeren;
5. Je bent 21 jaar of ouder of je hebt recent (< 3 jaar geteden) de MBO SJM-4 opteiding afgerond;

6. Je bent tenminste 3 jaar werløaam binnen Human Resource Management of je hebt recent (< 3

jaar geteden) de MBO SJM-4 opteiding afgerond;
7. Voor inschrijving heeft een intakegesprek ptaatsgevonden, waarin de relevantie van de werkplek

en de mogetijke ontwikketing daarin beoordeetd. De werkptek moet door de opteiding worden

goedgekeurd;

B. Een eventuete onderbreking van de professionele activiteiten (bijvoorbeetd door tangdurige ziekte

of baanwisseting) mag maximaal drie maanden duren. Bij een langere onderbreking dient de

studie (tijdetijk) te worden gestaakt tot het moment dat de student weer professioneel actief is.

Artikel 2.7 Toelating op grond van andere (buitenlandse) diploma's

De inhoud van dit artiket is nader geregeld in het Reglement (beëindiging) inschriiving studenten en

extranei Hogeschool Zeeland. Uit hoofde van dit reglement getden in etk gevat de navolgende regels.

2. Anderstatige studenten met een buitentands diptoma dienen te beschikken over een diptoma van een

vooropteiding die getijkwaardig is aan een Nedertands diploma dat recht op toetating tot de

desbetreffende opteiding geeft (artiket 7.28 WHW). Voor de diptomawaardering kan de Hogeschoot Zeetand

het Nuffic om advies vragen.
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3. lndien anderstalige studenten met een buitenl,ands diptoma (zie artiket 2.2 lid d van deze OER),a. een Nederlandstalig programma wensen te votgen, dienen zij tevens een verklaring te overleggen
waarin staat dat zii zijn geslaagd voor het staatsexamen Nedertands als tweede taat (NT2),
programma ll ln termen van het Common European Framework wordt dit niveau B2lCl genoemd.b. een Engelstalig programma wensen te volgen, dienen zij conform de Gedragscode lnternationale
student (herzien op 4 december 2009) te voldoen aan de eisen van de taattoets Engets volgens de
IELTS, TOEFL, TOEIC of Cambridge ESOL. De IELTS-score ó.0 of de vergelijkbare score vanãen van de
andere testen is vereist.

IELTS, TOEFI, TOETC cn Cambrldgc ESOL scoræ

IELTS TOEFL
Peper

TOEFL
Compute¡

TOEFL
lntcmêt

ToElc2 Cambridge
ESOL

7,5 625 263 113 790 CPE_C

7.9 600 2û 100 78A

65 575 232 90 720 CAE-C

6.0 550 213 8{) 670

5,5 525 196 t0 620 FCE-C

5.0 5{n 173 60 6ü)

Artikel 2.8 Toelating op grond van toeratingsonderzoek (cofloquium doctum)

Diegene die niet voldoet aan de toetatingseisen en 21 jaar of ouder is, kan worden toegelaten tot een opl,eiding
aan de Hogeschool Zeetand ats hij met goed gevotg een toelatingsexamen aftegt. Aan het toetatingsondezoek
kan per persoon slechts eenmaal per jaar worden deelgenomen. Het toelatingsonderzoek wordt georganiseerd
door het coltege van bestuur (artiket 7.29 WHW).

van en van voor de
Resource Management uit:

¡ Engets, Nederlands, Geschiedenis en Maatschappijteer op havo 5 niveau

Artikel 2.9 Erkenning verworven competenties (EVC)

De bezitter van een diptoma dat recht geeft op toetating tot een bachel,oropleiding kan in aanmerking komen
voor vrijstelling van deten van het opteidingsprogramma, indien hij in bezit is van een erkend EVC-certificaat.
Na intevering van (een kopie van) het EVc-certificaat bij de opleidingscoördinator/studietoopbaancoach, wordt
een voorstet gemaakt voor het te votgen studietraject en de te verlenen vrijstettingen (tot een maximum van
120 studiepunten, tenzij het cottege van bestuur anders besluit). Dit voorstel. wordt tezamen met het EVC-
certificaat aan de (deet-)examencommissie voorgelegd, die na inschrijving van de student een besluit neemt
over de te vertenen vrijstetlingen en het te volgen studietraject. Dit besluit wordt uiterlijk één maand na
indiening van het voorstel en zo mogetijk voor 30 september van het studiejaar waarin de student zich
inschrijft aan de student schriftetijk kenbaar gemaakt (Artiket 7.16 wHw).

Artikel2.l0 lnschrijvingsvoon¡raarden

De inschrijving van een student is pas definitief ats hij aan de inschrijvingsvoorwaarden heeft votdaan

Artikel 2. f I
beroepsoefening

weigering/uitschrijving wegens ongewenste gedragingen in relatie tot toekomstige

Wanneer daarvoor aanleiding is, geeft het cottege van bestuur toepassing aan de bevoegdheid van artiket 7:42a
WHW om de inschrijving van een student te weigeren of te beëindigen ats die student door zijn gedragingen of
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uittatingen btijk heeft gegeven van ongeschiktheid voor de uitoefening van een of meer beroepen waartoe de

door hem gevotgde opteiding hem opteidt, dan wet voor de praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening.

Artikel 2.12 Bezwaar
1. Tegen beslissingen van het cottege van bestuur kan bezwaar worden gemaakt bij de Facititeit HZ, de

toegankelijke facititeit zoals bedoeld in artiket 7.59a WHW.

2. Het beanraar wordt behandetd votgens de procedure die daarvoor is vastgestetd in het Reglemenf

rechtsbeschermíng studenten en extranei HZ.

OER Human Resource Management,gvastgestetd CvB 15 november 2011



3. Structuur van de opleiding

Artikel 3.1 Opleidingsstructuur en varianten

Een bacheloropteiding is een vierjarig studieprogramma en heeft een studielast vanZ40 studiepunten, waaryan
60 studiepunten worden behaal,d in de propedeutische fase en 180 studiepunten in de hoofdfase. Een opteiding
wordt aangeboden in een vottijd, deeltijd of duate variant.

De Human aa rn een

Artikel 3.2 Competenties van de opleiding

Een opleiding borgt dat de student competenties verwerft. Naast opteidingscompetenties borgt iedere
bachetoropleiding dat studenten HZ'specifieke competenties met betrekking tot duurzaamheid, veitigheid en
ethiek kunnen verweryen-
ln een Ad-programma in een bachetoropteiding kunnen de HZ-specifieke competenties voorkomen, afhanketijk
van het moment waarop deze in het bachel.orprogramma zijn geprogrammeerd.
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competenties voor Human Management n votgende

De HRM-er is in staat om vanuit zijn expertise op strategisch niveau adequaat beteid en visie te ontwikketen
en hierover te communiceren waarbij hij effectief de sociate processen verbindt met de technische,
economische en commerciëte processen in de organisatie, om de organisatie zo succesvol mogetijk te doen
zijn.

StartcomÞetentie 2. Ontwikkelen. implementeren van. en werken met personeelsinstrumenten
De HRM-er is in staat om vanuit het geformuleerde strategische beteid v-¿n de orgini.E{ìGJõn"te
middeten in te zetten die teiden tot een effectieve organisatie. Hij activeert daartoe de in- door- en uitstroom
van personeel zodanig dat de strategische doetstellingen van de organisatie optimaal bereikt worden, met
inachtneming van sociaal maatschappetijke en ethische aspecten.

Startcompetentie 3, Beseleiden & coachen
De HRM-er is in staat de doetstellingen van de individuete medewerker met die van de organisatie te
verbinden, om zowel voor het individu als de organisatie een succesvol resultaat te bereiken. Als actieve
gesprekspartner voor management en medewerker optimatiseert hij de effectiviteit van de organisatie.

Startcompetenties 4. Probleemaanpak
De HRM-er is in staat om (complexe) probleem situaties tijdig te signaleren, anatyseren en aan te pakken,
zodanig dat de effectiviteit van de organisatie gewaarborgd blijft. Hij weet daartoe de juiste actoren en
middeten te mobitiseren om negatieve ontwikketingen te voorkomen en/of op te lossen.

Startcompetentie 5. Professionaliseren
De HRM-er werkt voortdurend pro-actief aan zijn eigen professionatiteit, volgt de actuele ontwikkelingen in
het eigen vakgebied en daarbuiten op zowel nationaal als internationaat niveau, vormt daar een uitgesproken
visie op, en kan deze vervolgens integreren in zijn eigen handelen maar kan daardoor ook zetf 

""n 
bi¡drag"

leveren aan de ontwikketing van de HR professie.



fase van de omvat cursussen met een

studielast van 7,5 studiepunten:

Mens en arbeid (CU03148;W)

Financieet management voor de HRM-er (CU03523;W)

H RM beroepsoriëntatie (CU03875;W)

Personeelsmanagement (CU03318;W e CU06a96;DT)

Groeiende en innoverende organisatie (CU032f 8;W&DT)
Professional in wording (CU0a884;W)

Organisatie & bedrijfseconomie (CU0387ó;DT)

Daarnaast bestaat de propedeuse uit de votgende cursussen met een studietast van 2,5 studiepunten:

Engets BBA r (CU04090;W&DT)

Ref lectievaardigheden (CU07569;VT)

lnteiding presenteren & rapporteren (CU031 32;W)
Ctustertoets jaar I (CU07571;W)

Engets BBA 2 (CU04099;W&DT)

Systematische probleemaanpak (CU03 f 3 3 ;W)

Bovendien zijn in de propedeuse voor de deettijd de volgende cursussen opgenomen met een omvang van 5

studiepunten:

lnteiding presenteren & rapporteren Deettijd (CU0óó00;DT)

Deettijd Ptan van Aanpak tot ondezoeksrapportage (DPO) (CU03980;DT)

Voor de nadere beschrijving van deze cursussen zie bijtage I

Artikel 3.3 De propedeutische fase (en studielast)

De propedeutische fase van een opleiding heeft ats doel de oriëntatie van de student op het vakgebied te

bevorderen, atsook verwijzing en selectie. De propedeutische fase van een opteiding kent een studielast van ó0

studiepunten. Atle cursussen van de propedeuse behoren tot de major.

11
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Artikel 3.4 De hoofdfase (en studielast)

De hoofdfase van een opleiding heeft tot doet te bevorderen dat de student de kennis en vaardigheden die hij
in de propedeuse heeft venvoryen verder verdiept en ook verbreedt in het licht van de toekomstige
beroepsuitoefening. De hoofdfase kent een studielast van 180 studiepunten. De hoofdfase wordt samengesteld
uit cursussen die tot de major behoren en maximaal vier cursussen die tot de minor (30 studiepunten) behoren

Artikel 3.5 Major

1. De major in het bachetotprogramma van een opteiding is het programmadeel bestaande uit 210
studiepunten waarmee de competenties van de CROHO-opteiding op bachelorniveau worden gereatiseerd

2. De Major in het Ad-programma van een opteiding is het programmaonderdeel bestaande uit 120
studiepunten, waarmee de competenties van de CROHO-opteiding op Ad-niveau worden gerealiseerd.

12
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van ng cursussen van 7
studiepunten

o Persoontijk ondernemerschap (CU043ó3;W & CU06843;DT )
Succesvol veranderen (CU04571 ;W & CU06843 ; DT)

Stage/project a (CU05368;WeDT)

Strategisch personeetsbeleid (CU0436ó;W&DT)
Ditemma's in de beroepspraktijk (CU03877;W&DT)
Stage/project 3 (CU03553;W&DT)

Kwatiteit van arbeid (CU04790;W & CU06846;DT)
Arbeidsrecht (CU03 52ó ;WeDT)
Stage/project 2 (CU0a365;W&DT)

Communicatie in organisaties (CU043l0W & CU08242;DT)
Werken met personeelsinstrumenten (CU03325;VT &' CU0ó845;DT)
Organisatie binnenstebuiten (CU03229;W&DT)

Stage/project r (CU03ó43;VT&DT)

o

o

I

a

o

a

o

a

a

o

a

Daarnaast worden de volgende cursussen van 2,5 studiepunten aangeboden

a Werken met excel (CU10080;VT&DT)

Supervisie 2 (CU03879;W&DT)

Onderzoek & methodotogie (CU03081;W&DT)

Statistiek (CU03078;W&DT)

Supervisie 1 (CU03879;VT&DT)

Clustertoets jaar 2 (CU07572;W&'DT)

a

a

a

Bovendien is de afstudeerfase (CU0669ó;VT&DT) van 30 studiepunten onderdeet van de hoofdfase. Ten stotte
omvat de hoofdfase een minor van 30 studiepunten.

Bovendien zijn in de hoofdfase de volgende cursussen opgenomen met een omvang van 5 studiepunten

a Competente organisaties (CU04361 ;W & CU06844;DT)

En zijn zijn er nog de volgende cursussen opgenomen met een omvang van 1,25 studiepunten:

a Vrije compositie cursus HRM (VCCU08318;W & DT)
Assessment training en afname (VCCU06747;W & DT)o

Voor de nadere beschrijving van deze cursussen zie bijtage 1



3. De Major omvat atle cursussen van de propedeuse alsmede de cursussen van de hoofdfase, waaronder

stage en afstuderen, PC-cursussen en VC-cursussen, die niet tot de minor behoren.

Artikel 3.6 Minor

1. De Minor is een samenhangend programmadeet bestaande uit 30 studiepunten, dat in één semester wordt

gevotgd en waarmee de student zijn kennis en competenties verdiept of verbreedt.

2. De minoren die de HZ aanbiedt, zijn opgenomen in de minorcatatogus van de HZ die is te vinden op HZ-

lnfonet.

3. Voor Minor-cursussen kunnen instapvoorwaarden zijn geformuleerd

4. Voor het volgen van een minor die is opgenomen in de minorcatatogus van de HZ is geen toestemming van

de examencommissie nodig.

5. Studenten mogen een niet-HZ-minor in hun programma opnemen. Voor deetname aan een niet-HZ-minor is

vooraf toestemming van de examencommissie nodig. De examencommissie toetst of de doetstettingen en

het niveau van de te kiezen minor voldoende verantwoord is door de student en of de doetstettingen en

het niveau van de te kiezen minor niet ook bereikt zouden kunnen worden met het votgen van een HZ-

minor.

Artikel 3.7 stages en afstuderen (praktische oefeningen art7,13 lid 2 sub d)

ln het kader van een opteiding wordt tenminste I stage gevotgd. lnformatie over onder andere de

inrichting van de stages, het veruverven van een stagePtaats, het stage-aanbod en de beoordeling van de

stage is te vinden in de stagehandteiding die een opteiding verstrekt.

De stages van Resource management ptaats in semester aren

3), hebben in totaal een omvang van 30 studiepunten en bestaan uit vier cursussen van 7,5

2. ln het kader van een opteiding kunnen regels zijn gestetd voor het afstuderen. lnformatie over onder

andere de inrichting van de afstudeerfase, het verwerven van een afstudeerplaats en de beoordeting is te

vinden in de afstudeerhandleiding die een opteiding verstrekt.

De van Human Resource vindt semester van het

vierde jaar, heeft een omvang van 30 studiepunten en bestaat uit één cursus van 30 studiepunten

Buitenlandse studenten volgen hun stage/afstudeerfase in Nederland, tenzii het studenten betreft die

afkomstig zijn uit Luxemburg, Betgië of de bondsstaten Noord-Rijntand-Westfalen, Nedersaksen en Bremen

van de Bondsrepubtiek Duitstand. Zij mogen hun stage/afstudeerstage net als Nederlandse studenten in

het buitentand votgen (artiket 7.45 lid 2 WHW). Op verzoek van de buitentandse student die het aangaat

kan het cottege van bestuur van het vorenstaande afwijken.

Artikel 3.8 Afstudeerrichtingen

1. Een opl,eiding kan afzondertijke afstudeerrichtingen aanbieden

2. Het cottege van bestuur kan normen stelten voor de toel,ating tot een afstudeerrichting indien de aard en

inhoud van de verschitlende afstudeerrichtingen van een opteiding zodanig van etkaar verschilten dat deze

normen gerechtvaardi gd zijn (artiket 7. 9 WHW).
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Artikel3.9 ProfessionalCore-cursussen(pC_cursussen)

Een opleiding bevat een minimum aantat van 10 studiepunten aan pc-cursussen in het ondenarijsprogramma

Artikel3.10 VrijeCompositie-cursussen(VCC)

Het onderwijsprogramma van een opteiding bevat een vrije compositieruimte van minimaal 2,5 en maximaal7,5 studiepunten' Het is de student toegestaan om vCC-punten te behalen met buitencurriculaire activiteitenActiviteiten die van de beschikbare vcc-ruimte deet uit kunnen maken, zijn:. Bestuursactiviteiten
¡ Voortichtings- en promotieactiviteiten
. Cultureleactiviteiten
. Begeleidingsactiviteiten
. Projectactiviteiten
r Trainingsactiviteiten

t4

Artikel 3.1 I Het Ad-programma

1' Een opteiding kan een Ad-programma bevatten. Een Ad-programma duurt twee jaar en heeft een studielastvan 120 studiepunten, waaryan 60 studiepunten worden behaald in de propedeutische fase en 60studiepunten in de hoofdfase.

2' Het Ad-programma bevat geen minor. Met een afgerond Ad-programma kan zonder meer wordendoorgestroomd naar de bacheloropteiding waarvan het Ad-programma onderdeer is.

3' ln het Ad-programma is maximaal '10 studiepunten aan PC-cursussen opgenomen, afhanketijk van waardeze cursussen in het programma van de bacheloropteiding zi¡n geptaatst.

4' ln het onderwijsprogramma van een Ad-opteiding is een vrije compositieruimte opgenomen met eenomvang van 2,5 studiepunten.

. Engets BBA I (CU04090;W&DT)

. lnleiding presenteren & rapporteren (CU03i32;W). Engels BBA 2 (CU0a099;W&DT)

. Systematischeprobteemaanpak(CU03133;W)

. Werken met excel (CU10080;W&DT)

. Onderzoek & methodotogie (CU03081;W&DT). Starisriek (CU03078;W&DI)

. lnteiding presenteren & rapporteren Deeltijd (CU06600;DT)
' Deer'tijd ptan van Aanpak tot ondezoeksrapportage (Dpo) (cu'3gg';DT)

Voor de nadere beschrijving van deze cursussen zie bijtage I

studiepunten aan PC -cursussen inResource Management
onderuvij sprogramma, te weten:

eerste zes
van watvoornagement

semesters een compositieruimtevrije met eenopgenomen van ntenomvang 215 studiepu

De Human rce ment geen

oER Human Resource Management, vastgesterd cvB 15 november 2011



Artikel 3.12 Joint degree

1. Een opteiding of afstudeerrichting kan worden aangeboden tezamen met een andere instetling voor hoger

onderwijs.

2. De student die zich bij een andere instetting inschrijft voor een joint degree-opteiding die wordt

aangeboden in samenwerking met de Hogeschool Zeeland, wordt ook bij de Hogeschoot Zeeland

ingeschreven ats student (art 7.48 whw).

Human Resource samen met voor hoger

Artikel 3. l3 Duale variant
1 . Een duate opleiding is zodanig ingericht dat het votgen van onderwijs gedurende een of meer perioden

wordt afgewissetd met beroepsuitoefening in verband met dat onderwijs. Het gedeette van een duale

opteiding dat bestaat uit het votgen van onderurijs, wordt aangeduid als onderwijsdeet.

2. De beroepsuitoefening binnen een duate opteiding vindt ptaats op basis van een overeenkomst, gesloten

door de instetting, de student en het desbetreffend bedrijf of de desbetreffende organisatie. De

overeenkomst regelt de rechten en verptichtingen van partijen, en omvat ten minste bepalingen over: de

duur van de overeenkomst en de tijdsduur van de periode of perioden van de beroepsuitoefening, de

begeteiding van de student, dat deet van de competenties dat de student tijdens de periode of perioden

van beroepsuitoefening dient te realiseren en de beoordeling daarvan, en de gevatten waarin en de wijze

waarop de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden.

Het onderwijsdeel van een duate opteiding en het deet dat wordt gevormd door de beroepsuitoefening

kennen elk een minimum studietast.
3

opteiding Human geen nt.
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4 Het onderwijs

Artikel4.l Semesterindeling

Een studiejaar bestaat uit twee semesters, die etk een geprogrammeerde studietast hebben van g40 uur (30
studiepunten).

Artikel 4.2 Leerroute

1. De student bepaatt zijn teerroute conform de keuzeregels genoemd in deze oER

2. De student, met een vwo-diptoma of een daarmee vergetijkend diploma, die voor alte vakken gemiddetd
het eindcijfer 7.0 heeft behaald, wordt de getegenheid geboden per semester meer cursussen uit de major
te volgen dan de regulier geprogrammeerde cursussen. Afspraken hierover worden in de
studiekeuzegesprekken en de studieloopbaangesprekken gemaakt en vastgel,egd.

Artikel 4.3 Keuzeregels

1. De keuzemogetijkheden in een opteidingsprogramma bestaan uit de vríje compositieruimte, de stage, de
minor en de afstudeerfase. Aan de keuzemogetijkheden kunnen voorwaarden zijn verbonden.

2- Voorstetlen voor het invutlen van de vrije compositieruimte legt de student voorafgaand aan de activiteit
ter goedkeuring voor aan een examinator, die na aftoop beoordeelt of de activiteit naar behoren is
verricht.

3. Voor deelname aan stagecursussen kan de opleiding voorwaarden stelten
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aan de stagecursussen van de Resource dat de

Criteria voor de STAGE

Mogetijkheden om te werken aan de verschiltende vaardigheden (zie
dekkingsmatrix ).
Binnen de stageorganisatie moeten er minimaal twee personeetsinstrumenten
(functievorming, personeetsptanning, personeelsvoot ziening, toonbepating,
functiewaardering, personeelsbeoordeling, opleiden of loopbaanontwikketing)
aanwezig zijn en worden toegepast
Er moet sprake zijn van; contacten met verschitlende functionarissen.

Naast de criteria van stageperiode 1, moet er ook sprake zijn van:

toegankelijkheid tot beteidsstukken van de organisatie,
meewerken met functionarissen die uitvoering geven aan de beteidsstukken van de
organisatie

Naast de criteria uit stageperiode 2, moet er ook de mogetijkheid zijn:

meewerken aan de realisatie van beleidsstukken van de organisatie,
contacten met functionarissen die invtoed hebben op het beteid van de organisatie.

Naast de criteria van stageperiode 3, Moet er ook sprake zijn:

implementatie van beleidsstukken in de organisatie,
contacten met functionarissen die invtoed hebben op het bel.eid van de organisatie
en met functionarissen die in een management team zitten.

Doel

Stageperiode I

Doel van deze stageperiode
is het ontdekken welke
personeelsinstrumenten in
de stageorganisatie aanwezig
zijn.

Stageperiode 2

Doel van de stageperiode is

om mee te kunnen

analyseren.

Stageperiode 3

Doel van deze stageperiode
is om te kunnen adviseren.

Stageperiode 4

Doel van deze stageperíode
is om te kunnen

implementeren



aan de van ng Human Resource getdt dat de

Voor de start van het afstudeerproject alte cursussen van de opteiding met votdoende resultaat moet hebben

afgerond. Dat betekent dat atte 180 studiepunten uit de eerste drie jaar van de opteiding zijn behaald. De

studiepunten van de minor (30 studiepunten) dienen te zijn behaald voordat de beoordeling van het

afstudeerproject zaI ptaatsvinden.

4. Voor deelname aan de minor getdt dat de student een minor kiest uit de minorcatatogus van de HZ of uit

het aanbod van minors op andere hogeschoten. lndien een student een minor kiest die niet in het aanbod

van de HZ voorkomt, tegt hij zijn keuze ter goedkeuring voor aan de examencommissie, na advies van de

studietoopbaancoach.

5. Voor deetname aan de afstudeerfase kan de opleiding voorwaarden stellen-

6. Voor een opteiding kunnen aanvuttende keuzeregels getden.

Voor de opteiding Human Resource Management getden geen aanvultende keuzeregels.

Artikel4.4 (Voorwaardelijke)deelnamecursus

1. De student kan aan een cursus deelnemen indien deze is opgenomen in een goedgekeurd studieplan en de

student votdoet aan de toetatingseisen voor de cursus, zoats vermeld in de cursusbeschrijving die op HZ-

infonet is gepubticeerd.

2. De student die (nog) niet votdoet aan de toelatingseisen voor deelname aan een cursus, kan in

uitzondertijke gevatten daaraan voonrraardelijk deetnemen. Voordat voorwaardelijke deetname aan een

cursus mogetijk is, dient de examencommissie een schriftetijk en met redenen omkleed verzoek van de

student te ontvangen. De examencommissie draagt zorg voor een tijdig bestuit en informeert de student

schriftetijk. Zodra de student aan de toetatingseisen van de cursus voldoet, verandert de voorwaardetijke

deetname in een regutiere deelname.

Artikel4.5 DeelnameinternationaaluitwisselingsProgramma

De student die wit deetnemen aan een internationaal uitwissetingsprogramma heeft minimaal de

propedeutische fase behaatd.

de opteiding Human getden geen

Artikel4.6 Vrijstellingen

1 . Een student kan een verzoek indienen bij de examencommissie voor vrijstetting van de toetsing van één of

meerdere cursussen of een de(e)t(en) daarvan. De vrijstettingen worden verteend voor maximaal 120

studiepunten. De examencommissie kan, conform door het coltege van bestuur ter zake vastgestelde

kaders, van het bepaatde in de vorige votzin bij gemotiveerde bestissing afwijken.

2. Een student kan in aanmerking komen voor vrijstetting voor de toetsing van een cursus of een dee[ ervan

a. vanwege een eerder gevotgde opteiding waardoor de student meent te beschikken over een

competentie op een bepaatd niveau. De student overtegt hiertoe een diploma, getuigschrift of

certificaat van de instetting waar deze competentie verworyen is (EVK), en/of
b. vanwege een ervaringscertificaat toegekend door een erkende EVc-instetting.
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3. Een aanvraag voor een vrijstelting ats in voorgaand lid genoemd, bestaat uit:

a. een schriftelijk veaoek van de student aan de exarñencommissie, waarin hij vermetdt voor welke
cursus of deel daarvan hij een vrijstetting aanvraagt;

b. een bijtage inhoudende een kopie van het diploma, getuigschrift, certificaat of ervaringscertificaat
van de betrokken student waaruit blijkt wetke kennis, vaardigheden of attitude de student verworyen
heeft op grond waarvan vrijstetting verleend kan worden.

4. De examencommissie neemt, met inachtneming van het advies van de betrokken examinator(en), binnen
vier weken na ontvangst van de aanvraag een schriftetijk en gemotiveerd besluit per aangevraagde
vrijstetting. De examencommissie zendt dat bestuit toe aan de student. De examencommissie kan ats votgt
besluiten:

a. de aanvraag wordt gehonoreerd en de student komt voor een vrijsteu,ing voor de desbetreffende
cursus of deel daarvan in aanmerking.

b. de aanvraag wordt niet gehonoreerd en de student heeft geen recht op vrijstetting voor de
desbetreffende cursus of deet daaryan.

5. Buitenlandse studenten die zich inschrijven met het doet een degree te verweryen, kunnen ten hoogste
120 studiepunten vrijstetting verkrijgen. De examencommissie kan, conform door het cottege van bestuur
ter zake vastgestelde kaders, van het bepaalde in de vorige votzin bij gemotiveerde bestissing afwijken.

Artikel 4.7 Annulering

Een cursus wordt geannuleerd ats zich daarvoor minder dan 20 studenten hebben aangemeld, tenzij het co[ege
van bestuur anders beslist.

18
oER Human Resource Management, vastgesteld cvB 15 november 2011



a.

b.

5 Examencommissie en examinatoren

Artikel 5.1 lnrichting en werkwijze examencommissie

De Hogeschoot Zeeland heeft een examencommissie met taken en bevoegdheden op het terrein van

tentaminering en examinering. De inrichting en werkwijze van de examencommissie is geregetd in het

R eglement Exome ncommi ssi e HZ.

Artikel 5.2 Taken en bevoegdheden examencommissie

De examencommissie heeft de navotgende taken en bevoegdheden

het uitreiken van getuigschriften ten bewijze dat een examen met goed gevotg is afgetegd (art. 7 .11

tid 2 wHW);
het op verzoek van degene die daar aanspraak op heeft, nog niet overgaan tot uitreiking van een

getuigschrift, e.e.a. overeenkomstig door het instetlingsbestuur vast te stetlen regets (art. 7.1 1 tid 3

wHW);
het toevoegen van een supptement aan een getuigschrift van een met goed gevolg afgetegd examen

(art.7.11, tid4WHW);
het uitreiken van verklaringen ats bedoetd in art. 7.11 lid 5 WHW (overzicht van met goed gevotg

afgetegde tentamens);
het op objectieve en deskundige wijze vaststetten of een student votdoet aan de voorwaarden die de

onderwijs- en examenregeting stett ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn

voor het verkrijgen van een graad (art. 7.12 lid 2 WHW);

het borgen van kwatiteit van de tentamens en examens (art. 7. 12b tid 1 a WHW);

het vaststetten van richttijnen en aanwijzingen binnen het kader van de onderwijs- en

examenregeling, bedoetd in artiket 7.1 3 WHW, om de uitslag van tentamens en examens te beoordeten

en vast te stetten (art. 7.12b, lid 1 onder b WHW);

het verlenen van vrijstettingen voor het afteggen van één of meerdere tentamens (art. 7.12b tid 1

onder d WHW);

het in gevat van frauduteus handelen door een student of extraneus ontnemen van het recht één of

meer door de examencommissie aan te wijzen tentamens of examens af te leggen, gedurende een

door de examencommissie te bepaten termijn van ten hoogste één jaar, terwijt bij ernstige fraude op

voorstel van de examencommissie het cottege van bestuur de inschrijving voor de opteiding van de

betrokkene definitief kan beëindigen (art. 7.'12b, tid 2 WHW);

het stelten van voorwaarden waaronder wordt vastgesteld dat een examen met goed gevotg is afgetegd

tenrijt niet eLk tentamen met goed gevotg is afgetegd (art. 7.12b tid 3 WHW);

het vaststelten van een jaarverstag van de werkzaamheden van de examencommissie en de

deetexamencommissies (art. 7.17b, tid 5 WHW);

het vaststelten van regels over de uitvoering van de taken en bevoegdheden als bedoetd in art. 7.12b,

eerste tid onder a,b en d, en het tweede tid, WHW en over de maatregeten die zij in dat verband kan

nemen (art. 7.17b, lid 3 WHW);

de aanwijzing en het beëindigen van een aanwijzing van examinatoren (art. 7.12clid 1 WHW);

het vragen van inlichtingen aan examinatoren (art. 7.12c lid 2 WHW)

Artikel 5.3 Taken en bevoegdheden deelexamencommissies

De examencommissie kan, onder het stetten van nadere regels, aan een deelexamencommissies taken

en bevoegdheden, mandateren. Het Reglement Examencommissie HZ bepaalt welke taken en

bevoegdheden de examencommissie kan mandateren aan een deelexamencommissie. Een

deetexamencommissie neemt alsdan beslissingen namens de examencommissie.
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2. De inrichting en werhlijze van een deelexamencommissies is geregetd in het Reglernenf
Exemencommissìe HZ.

Artikel 5.4 Taken en bevoegdheden examinatoren

De (deet-)examencommissie wijst examinatoren aan. De examinatoren hebben de volgende taken en
bevoegdheden:

a. het afnemen van tentamens en het toekennen van cijfers (art.7.lzc tid 1 wHW);
b. het verstrekken van gevraagde intichtingen aan de (deet-)examencommissie (art. l.1Zc lid 2 WHW),

waaronder het op verzoek van de (deet-) examencommissie verstrekken van inlichtingen terzake van
vrijstetlingsverzoeken, verdenking van frauduleus handelen, toe te kennen compensaties en een
(negatief ) bindend studieadvies;

c. het uitreiken van een bewijsstuk ten bewijze dat een tentamen at dan niet met goed gevotg is
afgetegd (art. 7.11 , tid I WHW);

d. bij een schriftetijk teRtamen, de opgaven tenminste twee weken voor het tentamen, of zoveel eerder
als de examencommissie bepaalt, aan de examencommissie ter beschikking stetten.

Artikel 5.5 Beroep

1. Tegen besl,issingen van de (deet-)examencommissie en examinatoren staat beroep open bij het Colege van
Beroep voor de examens van de Hogeschoot Zeetand (artiket 7.ó1 WHW).

2. Het beroep wordt ingediend bij de Facititeit Hz, de toeganketijke facititeit ats bedoeld in artikel.7.59a
wHw.

De instelting en werkwijze van het Cottege van Beroep voor de examens en de Facititeit HZ is geregetd in
het Reglement rechtsbescherming studenten en extraneÍ HZ.
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6 Toetsen en het toekennen van studiepunten

Artikel 6.1 Toetsen / toetsing

1. Een toets wordt afgenomen binnen de propedeutische of hoofdfase van een opteiding.

Z. Voor een cursus is een toetsplan vastgestetd dat in de cursusbeschrijving is opgenomen. ln het toetsptan is

vastgetegd of een cursus wordt afgestoten met één eindtoets of meerdere, maximaal zes, deeltoetsen. Tot

deze deettoetsen kunnen ook zogeheten afvinktoetsen behoren. Voor iedere (deet)toets zijn een

bodemcijfer en een wegingsfactor vastgesteld in het toetsplan. Het bodemcijfer moet minimaat worden

behaatd om tot een votdoende score voor de desbetreffende cursus te komen. De wegingsfactor bepaatt in

welke mate een deeltoets wordt meegewogen in het eindcijfer van de cursus. Voor een cursus kan worden

bepaatd dat resultaten van deettoetsen etkaar kunnen compenseren, mits etke beoordeting van een

deettoets minimaat getijk is aan of hoger is dan het bodemcijfer en het gewogen gemiddetde van atle

beoordelingen ten minste voldoende is. Afvinktoetsen hebben geen invtoed op het eindcijfer van de

cursus, maar dienen behaatd te zijn voordat kan worden overgegaan tot het definitief vaststellen van het

cursusresuttaat,

3. Voor etke toets zijn beoordetingscriteria geformuleerd en is een beoordetingsprotocol beschikbaar'

waarmee kan worden vastgestetd in welke mate de student de geëxpticiteerde doelen van een cursus heeft

gereatiseerd. De beoordeting wordt uitgedrukt in een cijfer, tot op twee decimalen en wordt afgerond op

één decimaat.l

4. Toetsen bevatten minimaal één van de volgende toetsonderdeten:

a. Toetsonderdeel "lntegratie": toetsing van de integratie van de benodigde Kennis, Vaardigheden en

persoonskenmerken staan daarbij centraal. Het integratieve toetsonderdeel vertoont zoveel' mogel'ijk

overeenkomst met een authentieke beroepssituatie waarbij de beroepsbeoefenaar centraal staat.

b. Toetsonderdeel "Kennis": toetsing van fundamentele feiten, procedures en begrippen staan hierbij

centraat.
c. Toetsonderdeet "Vaardigheid": toetsing van directe gebruiksvaardigheden, duurzame

beroepsvaardigheden, denk- en ontwikketingsvaardigheden en/of sociaat-communicatieve

vaardigheden staat hier centraal.

d. Toetsonderdeet "Reflectie": de student voert een opdracht uit waarmee hij taat zien in wetke mate

hij kennis en vaardigheden heeft verworven om in de beroepssituatie adequaat te kunnen handelen.

5. Toetsen worden schriftetijk, mondeting of in de (gesimuleerde) praktijk uitgevoerd.

6. ln het Ad-programma in een bachetoropteiding en in een bachetoropteiding wordt minimaal één keer een

assessment op de werkptek toegepast. Dit assessment wordt gekopætd aan de stage en/of het afstuderen

van de student.

Artikel 6.2 Aantal toetsen

1. De Hogeschoot Zeetand biedt de student per cursus per studiejaar tweemaal de getegenheid een toets af

te leggen (de eerste en tweede toetsmogelijkheid), tenzij de examencommissie bij uitzondering bestuit

dat de structuur van de opteiding anders vereist. Het niet deetnemen aan een van de toetsmogetijkheden,

geeft een student niet recht op een extra toetsmogelijkheid.

Z. lndien een student een (deet-)toets herkanst, dan getdt het laatst behaalde cijfer.

3. Een student die een onderdeel van een reeds afgestoten cursus herkanst, accepteert door deetname aan

de toetsmogelijkheid dat de examencommissie reeds toegekende studiepunten voor die cursus intrekt,

indien het resuttaat van de herkansing een onvoldoende eindresultaat voor de cursus tot gevolg heeft.

1 Een voorbeeld van afronding: 5,45 wordt een 5,5;5,44 wordt een 5,4.
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4. ln afwijking van lid I kan de examencommissie bij hoge uitzondering op veaoek van de student bestissen
tot een extra gelegenheid voor het afleggen van een eindtoets of één of meerdere deettoetsen. Daartoe
dient de examencommissie een schriftetijk en met redenen omkleed verzoek van de student te ontvangen.
De examencommissie draagt er zorg voor dat examinator en student tijdig en schriftetijk geinformeerd
worden over haar besluit.

5. Een uitzondering op tid I getdt ten aanzien van de Nederlandstatige en Engetstatige versies van de
cursussen "Student Company". Voor deze cursussen bestaat er slechts één toetsmogetijkheid in een
studiejaar. Herkansing in hetzetfde studiejaar is in dit gevat niet mogetijk.

Artikel ó.3 Deelname toets

De student die deelneemt aan een cursus, heeft daarmee ook toegang tot de toetsen die aan die cursus zijn
verbonden, tenzij de student voorwaardelijk is toegetaten tot de cursus en op het moment van toetsing nog
niet aan de toetatingseisen voor die cursus votdoet.

Artikel 6.4 Momenten waarop toetsen kunnen worden afgelegd

De momenten waarop de student in de getegenheid wordt gestetd toetsen af te leggen, zijn opgenomen in de
cursusbeschrijving. Exacte tijd en ptaats van een toetsafname worden gepubtlceerd in een toetsrooster.

Artikel 6.5 Toekennen van studiepunten en geldigheidsduur toetsresultaten

Resultaten van met goed gevotg afgetegde deeltoetsen zijn dríe studiejaren geldig, te weten het topende
en de twee daarop volgende studiejaren, een en ander behoudens de bevoegdheid van de
examencommissie om de genoemde getdigheidsduur te verlengen.

Aan deeltoetsen worden voorlopige studiepunten toegekend wanneer een votdoende (5,5 of hoger) is
behaald. De resultaten worden geregistreerd op HZ-infonet.

Studiepunten behorende tot een cursus worden definitief op het moment dat aan aü.e verptichtingen van
de cursus is voldaan. De (deel-)examencommissie stett vast of dit het gevat is.

De getdigheid van toegekende studiepunten voor cursussen is beperkt tot de inschrijvingsduur van de
student bij de opleiding (vermeerderd met drie maanden administratieve veruverkingstijd). lndien een
student vooraf aan de examencommissie schriftetijk kenbaar maakt dat de uitschrijving vanwege
persoontijke omstandigheden van tijdetijke aard is, kan de examencommissie besluiten de gel,digheidsduur
van de studieresultaten en toegekende studiepunten te vertengen.

Artikel 6.6 Studenten met een functiebeperking

1- De student die één of meer tichametijke, psychische en/of zintuiglijke functiebeperkingen heeft, wordt op
diens verzoek door de examencommissie in de getegenheid gesteld toetsen af te teggen op een wijze die is
aangepast aan zijn functiebeperking(en).

2. Het in lid 1 bedoelde verzoek aan de examencommissie is schriftetijk en met redenen omkleed minimaat 6
weken voorafgaande aan de toetsing ingediend. De examencommissie draagt er zorgvoor dat de student
en de betrokken examinatoren uitertijk twee weken na ontvangst van het verzoek schriftetijk worden
geihformeerd over haar bestuit. Het bestuit is getdig zolang de student is ingeschreven bij de opteiding,
tenzij in het bestuit een andere getdigheidsduur is vermeld.
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Artikel 6.7 Openbaarheid mondelinge toetsen

1. Zittingen van mondelinge toetsen zijn openbaar.

2. Om redenen van praktische en/of logistieke aard kan de examencommissie de openbaarheid begrenzen of

niet toestaan.

3. De student kan gemotiveerd verzoeken om af te wijken van het besluit van de examencommissie over de

openbaarheid van een mondetinge toets. Hij dient daartoe uitertijk een week voorafgaande aan de toets

een schriftetijk en met redenen omkteed verzoek in bij de vootzitter van de examencommissie. De

examencommissie draagt er zorgvoor dat de student en de betrokken examinator tijdig en schriftetijk

worden geìhformeerd over haar bestuit.

Artikel 6.8 Bekendmaking uitslagen en ìnzage

De student krijgt binnen tien werkdagen na het afteggen van een toets van de examinator de uitslag van

de door hem afgelegde toets. De student heeft dan, afhanketijk van de aard van de toetsing, tevens de

mogetijkheid tot het ontvangen van inhoudelijke feedback. De examencommissie kan bepalen dat van de

termijn van l0 dagen mag worden afgeweken.

2. De student kan binnen tien werkdagen na de datum waarop hem de uitslag van de toets is bekend gemaakt

inzage krijgen in de opdrachten/vragen, zijn uitwerkingen en de beoordelingscriteria van de door hem

gemaakte toets, waartoe het opteidingsmanagement inzagemomenten organiseert.

3. De student kan zich, tijdens de periode van inzage, met eventuele op- en of aanmerkingen met betrekking

tot de door hem afgel,egde toets, richten tot de examinator. De examinator is bevoegd om naar aanLeiding

van deze op- en of aanmerkingen de uitstag te wijzigen.

Artikel 6.9 Het propedeutisch examen

De student heeft het propedeutisch examen gehaatd indien atte 60 studiepunten behorende bij de

propedeutische fase van de door hem gevotgde opteiding door de examencommissie aan hem zijn

toegekend.

2. De student heeft het propedeutisch examen "met genoegen" behaatd indien alle cursussen behorende bij

de propedeutische fase zijn behaatd binnen de nominale studieduur en de eindcijfers van alte cursussen

tezamen een gewogen gemiddetde hebben van minimaal een 7,0.

3. De student heeft het propedeutisch examen "cum laude" behaatd indien atte cursussen behorende tot de

propedeutische fase zijn behaatd binnen de nominate studieduur en de eindcijfers van alte cursussen

tezamen een gewogen gemiddetde hebben van minimaal een 8,0' 
:l

4. Vrijstettingen worden in de berekening van het gewogen gemiddetde niet meegerekend. lndien een student

meer dan 20 studiepunten vrijstettingen heeft gekregen, komt hij niet in aanmerking voor een getuigschrift

met de vermelding "met genoegen" of "cum [aude".

ArtÍkel 6.10 Het Associate degree-examen

De student heeft het Ad-examen behaatd, indien alte 120 studiepunten behorende bij de propedeutische

en de hoofdfase van het Ad-programma van de door hem gevotgde bacheloropleiding door de

examencommissie aan hem zijn toegekend.
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2. De student heeft het Ad-examen "met genoegen" gehaatd indien atte cursussen behorende tot de
hoofdfase zijn behaatd binnen de nominale studieduur en de eindcijfers van atle cursussen tezamen een
gewogen gemiddetde hebben van minimaal een 7,0 .

3. De student heeft het AD-examen "cum laude" gehaatd indien atle cursussen behorende bij de hoofdlase
zijn behaatd binnen de nominale studieduur en de eindcijfers van alle cursussen tezamen een gewogen
gemiddelde hebben van minimaal een 8,0.

4. Vrijstettingen worden in de berekening van het gewogen gemiddetde niet meegerekend. lndien een student
meer dan 20 studiepunten vrijstettingen heeft gekregen voor het programma in de hoofdfase, komt hij niet
in aanmerking voor een getuigschrift met de vermetding "met genoegen" of ,,cum [aude".

Artikel 6.1I Het bachelorexamen

1. De student heeft het bachelorexamen behaald indien atte 240 studiepunten behorende bij propedeutische
en de hoofdfase van de door hem gevotgde bachetoropteiding door de examencommissie aan hem zijn
toegekend.

2. De student heeft het bachelorexamen "met genoegen" gehaald indien atte cursussen behorende tot de
hoofdfase zijn behaatd binnen de nominale studieduur en de eindcijfers van alle cursussen tezamen en
gewogen gemiddetde hebben van minimaal een 7,0.

3. De student heeft het bachetorexamen "cum laude" gehaatd indien atle cursussen behorende bij de
hoofdfase zijn behaatd binnen de nominate studieduur en de eindcijfers van alle cursussen tezamen een
gewogen gemiddetde hebben van minimaal een 8,0.

4. Vrijstettingen worden in de berekening van het gewogen gemiddetde niet meegerekend. lndien een student
meer dan 40 studiepunten vrijstettingen heeft gekregen voor het hoofdfaseprogramma, komt hij niet in
aanmerking voor een getuigschrift met de vermetding "met genoegen" of "cum laude".

Artikel 6.12 Bewijsstukken, getuigschriftenenverklaringen

1. De student kan via HZ-infonet kennis nemen van de door hem gevotgde cursussen, de behaal,de
toetsresultaten en de behaalde studiepunten. Na vaststetling studieresuttaten en studiepunten door de
examencommissie getdt infonet ats bewijsstuk voor het behaalde resultaat.

2. Ten bewijze dat de examens als bedoetd in de artiketen 6.9 , 6.10 en 6.1 I met goed gevotg zijn afgetegd,
wordt door de examencommissie aan de student een getuigschrift uitgereikt waarop, indien van
toepassing, de htatificatie "met genoegen" of "cum laude" ats bedoeld in de artiketen 6.9 - 6.11 lid z
en 3 wordt vermetd.

3' Een student die een cursus met goed gevotg heeft afgetegd en aan wie geen getuigschrift ats bedoetd in tid
2 kan worden uitgereikt, ontvangt desgevraagd een door de examencommissie af te geven verktaring
waarin in etk gevat zijn vermeld de studieresuttaten en de aan cursussen toegekende studiepunten.

4. De student die aanspraak heeft op uitreiking van een getuigschrift, kan overeenkomstig door het coltege
van bestuur vast te stellen rege[s de examencommissie verzoeken daartoe nog niet over te gaan (artikel
7.11aid 3 wHW).

Artikel 6. 13 Graden en titulatuur

De afgestudeerde van een Ad-programma in een bacheloropleiding is gerechtigd tot het voeren van een
graad.
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De heeft geen programma

2. De afgestudeerde van de bacheloropteiding is gerechtigd tot het voeren van de graad "bachelor of HRM" in

de eigen naamsvermetding.

3. De afgestudeerde van een bachetoropteiding mag, afhanketijk van de gekozen bachetoropleiding tevens de

eerder bestaande titel,s ingenieur(ing.) of baccataureus(bc.)voeren. Een en ander overeenkomstig artiket

7.2O aid 2 en 3 WHW.

4. De betrokkene maakt een keuze uit het tot uitdrukking brengen in de eigen naamsvermelding van een

graad ats bedoetd in tid 1 en 2 en het voeren van een titel ats bedoetd in tid 3.
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7 Studieloopbaancoaching

Artikel 7.1 Studieloopbaancoaching

De inschrijving als student geeft recht op studiebegeteiding. Daarbij wordt bijzondere zorg besteed aan de
begeteiding van studenten die behoren tot een etnische of cutturete minderheid waarvan de deetname aan
het hoger onderwijs in betekenende mate achterbtijft bij de deetname van Nedertanders die niet behoren
tot een dergetijke minderheid (artiket 7.34ltd I sub e WHW). Hiertoe behoren ook autochtone en
altochtone studenten met een aantoonbare taalachterstand.

2. Aan iedere student wordt bij aanvang van diens studie een studietoopbaancoach toegewezen, die zorg
draagt voor de begeteiding van de student en de student leert reflecteren op zijn persoontijke en
professionele ontwikketing.

3. Voor een opteiding is de inhoud van studieloopbaancoaching nader uitgewerkt binnen het programma voor
studieloopbaancoaching van de Academie waar deze opl.eiding is ondergebracht.

van ng voor Human Resource in het
SLC-programma van de Academie voor Economie van de Hogeschool Zeetand

4. ln het programma van studietoopbaancoaching is beschreven dat:
. Studieloopbaancoaching zowel op individuele basis als groepsgewijs ptaats vindt.
. De student en de studieloopbaancoach minimaal eens per semester de competentieontwikketing van

de student bespreken.
. Voor het in kaart brengen van de competentieontwikketing maken de student en de

studieloopbaancoach gebruik van één of meer van de volgende instrumenten: het
cijferregistratiesysteem, een door de student bijgehouden portfolio, een door de student opgesteld
persoontijk ontwikkelingsplan, en/of een studieplan.

Artikel 7.2 Studieplan

Het studieptan is een document waarin de student en het cottege van bestuur, respectievel.ijk een daartoe
door het college van bestuur aangewezen mandataris, de leerroute van de student vastleggen.

2. De leerroute van de student wordt per semester vastgetegd.

3. Uitertijk I juni respectievetijk I december van het studiejaar zijn de studieplannen voor het votgende
semester vastgesteld.

4. Het studieptan voor de eerste vier semesters is een standaard studiepl.an waarin een
voorgeprogrammeerde [eerroute is vastgelegd, tenzij het bestuit van de examencommissie op een
aanvraag van de student voor vrijstettingen of tot erkenning van eerder verworyen competenties als
bedoetd in artikel 4.5 aanleiding geeft daarvan af te wijken.

5. Vanaf het vijfde semester stett de student een concept studieptan op in overleg met zijn
studietoopbaancoach.
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8 Studieadvies

Artikel 8.1 Algemeen studieadvies propedeutische fase

Een van de functies van de propedeutische fase is setectie. ledere student ontvangt zotang hij de

propedeutische fase niet heeft afgerond een of meerdere studieadviezen. Een studieadvies is positief,

voonrraardetij k positief of negatief .

Z. Een studieadvies is alteen positief ats de propedeutische fase volledig is afgerond. Een studieadvies is

voorwaardetijk positief ats de propedeutische fase nog niet vottedig is afgerond, maar de student heeft

voldaan aan de vereisten die het cottege van bestuur daaromtrent heeft vastgesteld. Aan een

voorwaardelijk positief studieadvies kunnen verplichtende studieafspraken verbonden worden. Een

studieadvies is negatief ats de student met inachtneming van zijn persoontijke omstandigheden niet
geschikt wordt geacht voor de opteiding die hij votgt, omdat zijn studieresultaten niet voldoen aan de

vereisten die het cotlege van bestuur daaromtrent heeft vastgesteld.

3. Het studieadvies wordt schriftetijk verstrekt door het cotlege van bestuur. Het coltege van bestuur kan

deze bevoegdheid mandateren.

4. Na een voorwaardetijk positief studieadvies aan het einde van het eerste jaar van inschrijving volgt een

negatief studieadvies aan het einde van het tweede jaar van inschrijving ats de propedeutische fase dan

nog niet is afgerond. Het cottege van bestuur kan anders besluiten als persoonlijke omstandigheden van de

student daartoe aanleiding geven.

5. Ook na het tweede jaar van inschrijving wordt een negatief studieadvies uitgebracht zo tang de student

niet voor het propedeutisch examen is gestaagd, maar het coltege van bestuur kan anders besluiten indien

persoonlijke omstandigheden van de student daartoe aanteiding geven'

6. Aan het einde van het derde jaar van inschrijving moet de student, ongeacht zijn persoonLijke

omstandigheden, de propedeutische fase succesvol hebben afgerond. lndien de propedeutische fase dan

nog niet is afgerond, volgt een negatief studieadvies.

7. Wat betreft 1 februari-instromers dient in dit hoofdstuk voor "het eerste jaar van inschrijving" resp. "het
tweede jaar van inschrijving, resp. "het derde jaar van inschrijving" te worden gelezen "het tweede jaar

van inschrijving", resp. "het derde jaar van inschrijving", resp. "het vierde jaar van inschrijving".

8. Een negatief studieadvies is attijd bindend, geldt voor onbepaalde tijd tenzij het college van bestuur aan

het advies een termijn heeft verbonden en teidt tot een afwijzing van de student. Deze afwijzing heeft tot
gevotg dat de inschrijving van de student voor de opteiding die hij votgt wordt beëindigd. Het negatief

bindend studieadvies kan gevotgen hebben voor de mogetijkheid om zich in te schrijven voor andere

opteidingen.

student van de Management die een krijgt, wordt

definitief uitgeschreven voor deze opteiding.

Artikel 8.2 Studieadvies eerste jaar van inschrijving

Het studieadvies aan het einde van het eerste jaar van inschrijving kan positief, voorwaardetijk positief

dan wet negatief zijn.

Z. Het studieadvies is positief wanneer de student aan het einde van het eerste jaar van inschrijving de

propedeuse vottedig heeft behaatd. Het studieadvies is voorwaardetijk positief ats de student minimaa[ 45

van de 60 studiepunten van de propedeutische fase heeft behaatd. Het studieadvies is negatief wanneer de

student aan het einde van het eerste jaar van inschrijving minder dan 45 van de 60 studiepunten van de
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propedeutische fase heeft behaald. Het negatief bindend studieadvies dient deugdetijk te wordengemotiveerd aan de student.

3' studenten die vrijstettingen hebben, moeten 75%van de nog te verweryen studiepunten van depropedeutische fase behalen om geen negatief studieadvieite ontvangen aan het einde van het eerstejaar van inschríjúng.

4' ledere student ontvangt uiterlijk op 15 maart van het eerste jaar van inschrijving een brief over hetstudieadvies' ln deze brief staat vermeld hoeveel studiepuntÀn de student op dat moment heeft behaald.studenten die op dat moment minder dan 15 studiepunten hebben behaatd, krijgen een waarschuwing.ook studenten die op dat moment a[ hun punten hebben behaald, worden gewaarschuwd dat een negatiefstudieadvies mogetijk is bij onvotdoende studiepunten in het eerste studiejaar.

5' ledere student die minder dan 45 studiepunten heeft gehaatd ontvangt uitertijk op 3l juti van het eerstejaar van inschrijving een schriftetijk voornemen tot het uitbrengen uJn 
"un 

negatief bindend studieadvies.

6' De student die een schriftetijk voornemen heeft ontvangen, wordt in de gelegenheid gestetd om te wordengehoord door de examencommissie zoals bedoeld in artiket 9.4 van het Reglernen t Exomencommissie HZ.

7' uiterlijk 31 augustus van het eerste jaar van inschrijving wordt het voorgenomen negatief bindendstudieadvies omgezet in een negatief bindend studieadvies, indien de student mindei dan 45 studiepuntenheeft behaatd en er mede op basis van de hooaitting van de examencommissie zoals bedoeld in artiket 9.4van het Reglement Examencommissie HZ geen reden is om aan te nemen dat er sprake is van persoonLijke
omstandigheden' De omstandigheden die in aanmerking worden genomen zijn vermetd in artiket g.4.

8' lndien wordt aangenomen dat er sprake is van persoontijke omstandigheden, heeft de bestissing de statusvan voorwaardetijk positief advies.

Artikel 8.3 Studieadvies tweede jaar van inschrijving

1 ' ledere student in het tweede jaar van inschrijving die de propedeutische fase nog niet heeft behaald,ontvangt uiterlijk op 15 maart van het tweede jaar van insctri¡ving een schriftetijke waarschuwing. lndeze waarschuwingsbrief staat vermeld hoeveel studiepunten ã" ,L¿"nt op dat moment heeft behaatd.

z' ledere student in het tweede jaar van inschrijving die minder dan de 60 studiepunten behorende bij depropedeutische fase heeft gehaald, ontvangt uitertijk op 3l juli van het tweede jaar van inschrijving eenschriftelijk voornemen tot het uitbrengen van een negatief bindend studieadvies.

3' De student die een schriftelijk voornemen heeft ontvangen, wordt in de getegenheid gesteld om te wordengehoord door de examencommissie zoats bedoeld in artiket 9.4 van het Reglernen t Examencommissie HZ.

4' uiterlijk 31 augustus van het tweede jaar van inschrijving wordt het voorgenomen negatief bindendstudieadvies omgezet in een negatief bindend studieadvies, indien de student nog steeds minder dan 60studiepunten behorende bij de propedeutische fase heeft behaatd en er mede op basis van de hoorzittingvan de examencommissie zoals bedoetd in artiket 9.4 van het Regternen t ExamencommissÍe HZgeen redenis om aan te nemen dat er sprake is van persoontijke omstandigneoen ,rr;";;;il;;il"ì;::
5' lndien wordt aangenomen dat er sprake is van persoontijke omstandigheden, heeft de bestissing de statusvan voorwaardetij k positief advies.

Artikel 8.4 studieadvies derde jaar van inschrijving

1 ' Het studieadvies aan het einde van het derde jaar van inschrijving kan positief of negatief zijn.
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2. Aan het einde van het derde jaar van inschrijving moet de student, ongeacht zijn persoontijke

omstandigheden, de propedeutische fase succesvot hebben afgerond. lndien de propedeutische fase dan

nog niet is afgerond, volgt een negatief studieadvies.

3. ledere student in het derde jaar van inschrijving die de propedeutische fase nog niet heeft behaald,

ontvangt uitertijk op I 5 maart van het derde jaar van inschrijving een schriftelijke waarschuwing. ln deze

waarschuwingsbrief staat vermetd hoevee[ studiepunten de student op dat moment heeft behaatd en in

welke mate hij op dat moment aan de voorwaarden van het voorwaardetijk positief studieadvies voldoet.

6. ledere student in het derde jaar van inschríjving die niet voldoet aan de voorwaarden zoals geformuleerd

in het voorwaardetijk studieadvies, ontvangt uitertijk op 31 juti van het derde jaar van inschrijving een

schriftetijk voornemen tot het uitbrengen van een negatief bindend studieadvies.

7. Uitertijk3l augustusvanhetderdejaarvaninschrijvingwordthetvoorgenomennegatiefbindend
studieadvies omgezet in een negatief bindend studieadvies, indien de student nog steeds niet votdoet aan

de voorwaarden zoals geformuteerd in het voorwaardetijk positief studieadvies. De student kan gebruik

maken van de mogetijkheid een hoorzitting aan te vragen bij de examencommissie zoals bedoetd in artikel
9.4 van het Reg{ement Examencommissie HZ.

Artikel 8.5 Horen negatief bindend studieadvies

Alvorens een negatief bindend studieadvies wordt uitgebracht, wordt de betreffende student in de

getegenheid gestetd te worden gehoord door de examencommissie zoals bedoeld in artiket 9.4 van het

Regle ment Exame ncommi ssí e H Z.

Z. De student kan zijn zienswijze met betrekking tot het studieadvies kenbaar maken bij de

examencommissie zoals bedoetd artikel,9.4 van het Reglement Examencommissie HZ.

3. Tot de onderwerpen die de student in de zienswijze aan de orde kan stelten, behoren de berekening van

het aantal behaatde studiepunten, de onderwijsprogrammering en overige voorzieningen om de

mogetijkheden voor goede studievoortgang te borgen, alsmede de persoontijke omstandigheden van de

student.

4. De persoontijke omstandigheden die in de beoordeling kunnen worden betrokken en die vooraf bekend zijn
bij de examencommissie, de studietoopbaancoach of de decaan, zijn uitstuitend:
a. ziekte van betrokkene;
b. tichamelijke, zintuigtijke of andere functiestoornis van betrokkene;

c. zwangerschap van betrokkene;
d. bijzondere familieomstandigheden;
e. het tidmaatschap, daaronder begrepen het voorzitterschap, van de Hogeschoolraad, een

studentoverteg of opteidi ngscommissie;

f. door het cottege van bestuur aan te geven omstandigheden waarin betrokkene activiteiten ontplooit in
het kader van de organisatie en het bestuur van de zaken van de Hogeschool Zeeland, te weten HZ

Cutt en HZ Sport;
g. het lidmaatschap van het bestuur van een studentenorganisatie van enige omvang met vottedige

rechtsbevoegdheid, dan wel van een vergetijkbare organisatie van enige omvang, bij wie de

behartiging van het algemeen maatschappelijk betang op de voorgrond staat en die daartoe
daadwerkel,ijk activiteiten ontplooit. Het cottege van bestuur kan een maximum stetlen aan het aantal

bestuursleden per organisatie dat per studiejaar in aanmerking komt, zomede wetke bestuursfuncties
in aanmerking komen.
(gebaseerd op: artikel 7.8b WHW en artiket 2.1 Uitvoeringsbesluit WHW 2008)

5. De activiteiten genoemd in tid 4 onder e, f en g zijn doorgaans geen persoonlijke omstandigheid ats hier

bedoeld voor zover hiervoor studiepunten (VCC) zijn toegekend.
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6. De examencommissie zoals bedoeld in artikel. 9.4 van het Reglement Examencommíssíe HZ brengt een
niet-bindend, maar zwaarwegend advies uit omtrent het studieadvies aan het cotlege van bestuur.

Artikel 8.6 Beroep tegen een negatief bindend studieadvies

1. De betrokkene die het niet eens is met het hem verstrekte negatief bindend studieadvies, kan hiertegen
schriftelijk in beroep gaan bij het Cottege van Beroep voor de Examens van Hogeschoot Zeel.and.

2. De termijn waarbinnen het beroepschrift moet worden ingediend is zes weken vanaf het moment dat het
negatief bindend studieadvies aan de student bekend is gemaakt.

3. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Facititeit HZ. De wijze waarop het beroepschrift wordt
behandeld, is verder geregeld in het Reglernent rechtsbescherming studenten en extranei'HZ

4. ln het geval onmiddettijke spoed dat vereist, kan de indiener van het beroep de vootzitter van het Cottege
van Beroep voor de Examens verzoeken een voortopige voorziening te treffen.

5. Het instellen van beroep heeft geen opschortende werking. Dit betekent dat, zo tang niet anders is bestist,
de oorspronketijke bestissing in stand btijft.

ArtikelS.T Studieadvieshoofdfase

Het cottege van bestuur kan de student die onvotdoende studievoortgang boekt in de hoofdfase van de
opteiding adviseren zijn studie te beëindigen.
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9 Slotbepalingen

Artikel 9. I Onvoorziene omstandigheden

Situaties waarin deze onderwijs- en examenregeting niet vootziet, worden ter besluitvorming aan het cottege

van bestuur voorgelegd, tenzij een situatie tot de bevoegdheden van de examencommissie moet worden
gerekend. Het bestuit van het coltege van bestuur respectievetijk de examencommissie wordt zo spoedig

mogetijk schriftetijk meegedeetd aan de belanghebbende(n) bij het bestuit.

Artikel 9.2 Klachten

Ktachten worden ingediend bij de Facititeit HZ en vervotgens behandeld door het cotlege van bestuur van

de Hogeschoot Zeetand.

Z. Klachten kunnen mondeting of schriftetijk worden ingediend door betrokkenen. Onder 'betrokkene' wordt
verstaan: een student, een aanstaande student, een voormalige student, een extraneus, een aanstaande

extraneus of een voormalige extraneus.

3. Op de behandeting van klachten is het Reg{ement rechtsbescherming studenten en extranei'HZvan
toepassing. Op de melding van een misstand is het Klokkenluidersreglement HZ van toepassing. Bii

ongewenst gedrag, is de Rege{ing ongewenst gedrag HZvan toepassing.

Artikel 9.3 lnwerkingtreding, citeertitel en publicatie

1. Deze onderwijs- en examenregel,ing treedt in werking met ingang van 0l -09-201 1

Z. Deze onderwijs- en examenregeting heeft betrekking op de opteiding Human Resource Management en

wordt aangehaald als: OER HRM.

3. De tekst van deze OER is verkrijgbaar in de Nedertandse en Engetse taal en wordt binnen één week na

vaststetting gepubticeerd op HZ-infonet. De Nedertandse tekst is teidend.

Artikel 9.4 lntrekking

De onderwijs- en examenregeting 2010-201 I (ook wet: OER l) is per 01-09-?.011 ingetrokken

De onderwijs- en examenregeting 2010-201 1 voor de opteiding Human Resource Management (OER ll) wordt per

01 -09 -201 1 ingetrokken.

Artikel 9.5 Evaluatie en tussentijdse wijzi$ngen

Het cotlege van bestuur draagt zorg voor driejaartijkse evaluatie van de OER en eventuete tussentijdse

wijzigingen. Het college van bestuur weegt daarbij, ten behoeve van de bewaking en zo nodig bijstetting van

de studietast, het tijdsbestag dat daaruit voor de studenten voortvloeit (artiket 7.14 WHW).

Vtissingen '15 November 201 1

-, 

voo¡zitter College van Bestuur
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Studiegids HRM 201 1 -201 2

lnleiding

Deze studiegids geeft atle belangrijke achtergrond informatie voor de opteiding Human Resource
Management (verder aangeduid ats HRM). Deze studiegids geeft op een praktische wijze inzicht in
de zaken die in de onderwijs en examenregeting HRM (verder aangeduid ats OER) zijn vastgesteld.
De OER getdt ats formeel juridisch document waar de student rechten aan kan onttenen. Dat getdt
niet voor deze studiegids.

De Major HRM is de enige opteiding binnen de Bachetor of HRM. HRM maakt sinds dit studiejaar
(2011-20121 onderdeel uit van de Academie voor Economie & Management. Daarmee benadrukt de
opteiding haar bedrijfskundige insteek ten aanzien van de HR vraagstukken.

De opteidingsspecifieke informatie behetst ondermeer een overzicht van de programma's binnen de
Major die afgestemd zijn op de vooropleiding, de competentìes van een beginnend bachetor en
natuurtijk de regtementen voor examens en tentamens.

Ten opzichte van vorig jaar is er één substantiëte wijzigingen doorgevoerd in het programma,
nametijk de schrapping van een A&O Psychotogie uitstroomprofiet binnen de hoofdfase van het
reguliere vottijds traject. Dit bteek binnen de gegeven financieringskaders niet haatbaar. Om toch
tegemoet te komen aan de verwachtingen en behoeften bij de studenten ten aanzien van een stuk
psychologische scholing is hier meer aandacht voor gekomen in de cursussen professional in
wording, communicatie in organisatie en persoontijk ondernemerschap. Verder is er in het tweede
jaar een cursus methodische werkbegeteiding toegevoegd ats ftankerend onderwijs bij de stage.
Hierdoor zal de student nog beter begeteid worden om effectief de stage in te vutten zonder dat dit
een terugval in studieresuttaten betekent.

Deze studiegids is getdig voor het schooljaar 2011 - 2012voor atte HRM studenten. De updates van
de voorgaande cohorten zijn in bijtage 3 opgenomen.

Hoseschoo[|ry*d
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Studiegids HRM 201 1 -201 2

l. Beroepsprofielr

De HRM (P&A) opteiding bereidt studenten voor op het uitoefenen van votwaardige functies op HBO-
niveau in het gehete beroepsdomein van het Human Resource Management. Aangezien HRM geen
beroep is, wordt er als het over het beroep gaat, gesproken over de HR-professional. Zowel op het
terrein van organisatieontwikkeling als van persoontijke ontwikkeling, zien we de HR-professional
terug in verschi[lende rolten: de personeelsfunctionaris, de personeetsconsutent en de
personeetsadviseur, de human resource manager, de Personeets en Organisatieadviseur, de
loopbaanbegeleider, de loopbaanadviseur, de trajectbegeteider, de re-integratieconsutent, de
medewerker arbeidsvoorwaarden, de vakbondsbestuurder etc. ln het beroepsprofiel 'Format P&A
2008+' onthoudt men zich van een duidetijke keuze op het gebied van functieprofilering. De HBO-
opteiding HRM (PeA) leidt daarom op voor een breed beroepsprofiet. Zowel vanuit het bedrijfsteven
als de overheid bestaat er nametijk een sterke behoefte aan brede beroepsopleidingen (Format P&'A
2008+).

De HR-functionaris: verschi[lende rolten in beetd
De functiedifferentiatie voor afgestudeerde HRM-studenten neemt toe. Zo is er een toenemend
verschil tussen het werken in een hr-functie in internationaal georiënteerde en/of grote
organisaties enerzijds en kleinere organisaties anderzijds. Bij grote organisaties is meer ruimte voor
speciatisten op gebieden als beleid, arbeidsvoorwaarden, functiewaardering, opleidingen,
loopbaancoaching en recruitment. Bij de kteinere organisaties is vaker behoefte aan meer
generatistische en vaak ook meer uitvoerende HR-medewerkers.

Behalve op HR-functies kan een afgestudeerde HRM-er bijvoorbeetd ook terechtkomen in een meer
administratieve rol in een Shared Service Centre van een HR-dienstverlener, als trajectbemiddetaar
voor een CWI of ats intercedent bij een uitzendbureau. De variatie in functies waar HRM-ers
terechtkomen, neemt dus toe. Al deze verschillende rotten vereisen andere kennis- en
competentiecombinaties. Dit is de reden dat het LOPA (Landetijk Opleidingsoverteg P&A) de visie
heeft dat de opteiding zal moeten btijven opleiden tot generatisten die startbekwaam zijn om in al
die verschiltende organisaties en in de verschitlende functies te kunnen werken.

Naast de rol die de HR-professional vervult en de context waarin hij opereert (grote of kteine
organisatie), is er nog een derde dimensie te onderscheiden die de vereiste kennis- en
competentievereisten beihvloeden. ln het veld waarin de HR-professional werkzaam is, zijn er drie
actoren te onderscheiden die de wijze waarop de werkzaamheden uitgevoerd worden, beïnvloeden:
indívidu, organísatie en maatschappij. ln de eerste plaats zal de HR-professional in staat moeten
zijn de ontwikketingen, trends en kerntaken van het beroep vanuit het wissetende perspectief van
deze drie actoren te beschouwen.

ln de tweede ptaats wordt de invulling van de kerntaak van het beroep bepaatd door de vraag
namens wie de kerntaak wordt uitgeoefend. Er kunnen in dit verband drie functievelden
onderscheiden worden:

tr functies waarbij het individu centraler staat (toopbaancoaching, loopbaanadvies, re-
integratie, arbeidsbemiddeling, trajectbegeteiding etc.)o functies waarbij de organisatie centrater staat (personeetsadviseur, organisatieadviseur,
personeetsconsulent etc. )s functies die zich afspeten boven en tussen organisaties (functies die zich richten op
arbeidsmarktbeleid, -politiek en zaken als (inter)nationale wet- en regetgeving op terrein
van sociaat- en arbeidsrecht etc.)

Bij de uitoefening van deze functies is het van belang dat de HR-professiona[ rotbewust opereert
binnen een gegeven context, en tussen verschittende perspectieven (individu, organisatie en
maatschappij) kan schakelen.

I Voor een uitgebreide behandeting van het beroepsbeeld zie LOPA (2008) format 2008+

Hoseschorll;Iy*o

4



Studiegids HRM 201 1 -2012

Kerntaken van het beroep
Een kerntaak van het beroep is een brede betekenisvotle taak zoats die in atte comptexiteit in de
beroepspraktijk door een beroepsbeoefenaar (expert) wordt uitgevoerd.

Aspecten van een kerntaak van het beroep zijn kennis en inzicht, vaardigheden, houding,
beroepsproducten en beroepshandetingen, relatie met en transfer naar andere kerntaak of
kerntaken, niveaus van comptexiteit & context van de beroepspraktijk.

o De hr-professional initieert en ontwikkett activiteiten op de te onderscheiden en
samenhangende hr-werkterreinen in retatie tot institutionete en maatschappetijke
ontwikketingen, voert deze uit, evatueert deze en stett ze zonodig bij.

o De hr-professional is verantwoordetijk voor de informatievoorzieing op het gebied van hr;
geeft gevraagd en ongevraagd informatie aan de diverse stakeholders binnen en buiten de
organisatie op het terrein van hr,richt daarvoor hr-informatiesystemen in en beheert deze.

s De hr-professional adviseert het management over de inhoud en aanpak van de hr-
werkterreinen, de interne en externe arbeidsverhoudingen, organisatieontwikketing,
organisatieontwerp, taakontwerp en de daaruit voortkomende imptementatievraagstukken.

o De hr-professional ontwikkett activiteiten op het terrein van interne' en
externearbeidsmarkttransities,voert deze uit, evatueert deze en stett ze zonodig bij.

o De hr-professionat ontwikkelt activiteiten op het terrein van loopbaanontwikkeling en
toopbaanbegeteiding en (andere) professionete 'één-op-één situaties', voert deze uit,
evatueert deze en stett ze zonodig bij.

o De hr-professionat adviseert het management over hr-activiteiten op een zodanige wijze dat
(primaire) processen binnen de organisatie geoptimatiseerd worden; daarbij formuleert hij
meetbare hr-doelstettingen, assisteert het management bij de uitvoering van de
activiteiten, evatueert deze en relateert de uitkomsten aan de organisatie'
uitkomsten/ resultaten.

o De hr-professional maakt financiële verkenningen, berekeningen en kosten-batenanatyses op
de hr-werkterreinen, maakt hierbij gebruik van ken- en stuurgetatten en rapporteert
daarover aan het management.

o De hr-professional anticipeert op de gewenste organisatiestrategie en organisatiecuttuur, en
vertaatt strategie- en cuttuurveranderingen naar hr-werkterreinen en '
uitvoeringsprakti j ken.

o De hr-professional is in staat om de rol van effectief hr-teiderschap ten opzichte van het
management vorm te geven en gebruikt de impticaties daarvan in zijn uitvoeringspraktijken.

Bij enkete kerntaken wordt het begrip 'hr-werkterreinen' gebruikt. Hier mag onder worden
verstaan:

o functieontwerpencompetentiemanagement
tr weryen en setecteren
o training en ontwikketing, het ontwerp, uitvoering en evatuatie
o prestatiebeoordeling en- prestatiemanagement
o functiewaardering en betoning
o loopbaanmanagement
tr personeetsptanning

" arbeid en gezondheid.

" toopbaanmanagement (waaronder coaching, trajectbegeteiding, loopbaanadvies, re-
integratie)

Overigens is iedere gekozen indeting van deze hr-werkterreinen arbitrair. De hierboven genoemde
hr-werkterreinen komen overeen met de gekozen votgorde in het Format 2008+

Hogeschorll;P*o
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2. Competenties

lnteiding
Het programma van de Bachetor of HRM is gebaseerd op de startcompetenties waarover een
beginnende bachetor in de dagetijkse praktijk dient te beschikken.
Een competentie is gedefinieerd ats het vermogen om met een ctuster van vaardigheden, kennis en
persoonskenmerken in een complexe werksituatie op een adequate wijze taken uit te voeren en
probtemen op te lossen die een betangrijk bestanddeel uitmaken van een functie of rol
(Vreugdenhit,2004). Binnen de Bachlor of HRM is er overigens voor gekozen de term
persoonskenmerken te vervangen door attituden op grond van het feit dat een student wet zijn
attituden kan ontwikketen, maar niet zijn persoonskenmerken.

De startcompetenties zijn context-gebonden. Dat wil zeggen; de wijze waarop de competentie
ingezet wordt hangt af van de situatie.

Startcompetenties zijn voor de opteiding vooral een eìndpunt, ze geven het niveau aan waarop de
studenten zich bevinden aan het eind van de opteiding. Daarnaast zijn er précompetenties
gedefinieerd die de kerntaken met de bijbehorende kwatiteitscriteria weergeven waarvoor de
student tijdens het eerste jaar van zijn studie wordt opgeteid. Een précompetentie wordt daarom
geformuleerd op het eindniveau van de propedeuse.

Voor de vaststelling van de startcompetenties is gekeken naar de kerncompetenties zoats die op
tandetijk niveau zijn vastgestetd (Format P&A 2004+ &, Format P&A 2008+). Voor de opteiding
Bachetor of HRM van de Hogeschool Zeetand zijn er zo 5 startcompetenties gedefinieerd. Ook de
zogenaamde HBO-aspecten die onder de Dubtin descriptoren vatlen en HZ specifieke competenties
(zie 2.3) zijn binnen deze 5 startcompetenties vervat. De précompetenties zijn een vereenvoudigde
afgeteide van de uiteindetijke startcompetentie.

Met de competenties kan de student verschittende deettaken uitvoeren die bij het bachetorschap
horen. Deettaken kunnen op verschillende comptexiteits-niveaus worden uitgevoerd. Op cursus
niveau is daarom steeds aangegeven aan welke deeltaken wordt gewerkt en op wetk
comptexiteitsniveau. Het complexiteitsniveau wordt enerzijds bepaatd door middet van het niveau
van de ondertiggende kennis, vaardigheden en attituden, en anderzijds door middet van het niveau
van de zogenaamde HBO-aspecten. ln het document "Competentie breakdown Bachetor of HRM", is
dit nader uitgewerkt.

Start- en précompetenties
Voor de beroepsfuncties hanteert HRM de volgende startcompetenties De uitgebreide weergave met
deettaken staat in de Competentie Breakdown in bijtage A.

Startcompetentie l, Ontwikkelen van visie en beleid
De HRM'er is in staat om vanuit zijn expertise op strategisch niveau adequaat beteid en visie te
ontwikketen en hierover te communiceren waarbij hij effectief de sociale processen verbindt met
de technische, economische en commerciëte processen in de organisatie, om de organisatie zo
succesvol mogetijk te doen zijn.

Precompetentie I
De HRM-er P herkent de technische, economische en commerciëte processen in de organisatie en
stemt vraag en aanbod van personeel op etkaar af.

Startcompetentie 2. Ontwikkelen, implementeren van, en werken met personeelsinstrumenten
De HRM-er is in staat om vanuit het geformuleerde strategische beteid van de organisatie, die
personete middelen in te zetten die leiden tot een effectieve organisatie. Hij activeert daartoe de
in- door'en uitstroom van personeet zodanig dat de strategische doetsteltingen van de organisatie
optimaa[ bereikt worden, met inachtneming van sociaal maatschappetijke en ethische aspecten.

Hogeschorll;Ig*o
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Precompetentie 2
De HRM-er P past personeetsinstrumenten op operationeet niveau toe binnen het kader van de

doetstellingen van de organisatie.

Startcompetentie 3, Begeleiden & coachen
De HRM-er is in staat de doetstettingen van de individuete medewerker met die van de organisatie te
verbinden, om zowel voor het individu ats de organisatie een succesvol resultaat te bereiken. Ats

actieve gesprekspartner voor management en medewerker optimaliseert hij de effectiviteit van de

organisatie.

Precompetentie 3

De HRM-er P onderzoekt doetstettingen van werknemers en werkgevers en zoekt naar mogelijke
verbindingen. Hij treedt daartoe op ats gesprekspartner voor beide partijen.

Startcompetenties 4, Probleemaanpak
De HRM-er is in staat om (comptexe) probteemsituaties tijdig te signaleren, anatyseren en aan te
pakken, zodanig dat de effectiviteit van de organisatie gewaarborgd btijft. Hij weet daartoe de
juiste actoren en middeten te mobiliseren om negatieve ontwikkelingen te voorkomen en/of op te
lossen.

Precompetentie 4
De HRM-er P signateert probtemen binnen zijn activiteiten, analyseert deze en komt tot een

optossing. Hij schakett daartoe de juiste actoren en middeten in.

Startcompetentie 5, Professionaliseren
De HRM-er werkt voortdurend pro-actief aan zijn eigen professionatiteit, votgt de actuele
ontwikketingen in het eigen vakgebied en daarbuiten op zowel nationaat ats internationaal niveau,
vormt daar een uitgesproken visie op, en kan deze vervotgens integreren in zijn eigen handeten
maar kan daardoor ook zetf een bijdrage leveren aan de ontwikketing van de HR professie.

Precompetentie 5

De HRM-er P stett zich op de hoogte van actuete zaken die voor zijn professie van betang zijn en

weet deze in retatie te brengen tot de onderwerpen binnen zijn studie.

De Dubtin Descriptoren
De HBO-aspecten zijn gekoppetd aan de zogenaamde Dublin Descriptoren. Dit is een set van

internationaal vastgestetde (door de Europese Unie) kwatificaties die een Bachetor moet bezitten. ln

bijtage B is de retatie aangegeven tussen deze Dubtin descriptoren en de HRM competenties. Het

behaten van de startcompetenties voor HRM betekent dus automatisch ook het behaten van de
bachetor kwalificaties votgens de Dubtin descriptoren.

HZ specifieke competenties
Naast de Dubtin Descriptoren heeft de Hogeschool Zeetand drie HZ-specifieke competenties
gedefinieerd om zich ats hogeschoot (inter)nationaal te profiteren. Achter deze thema's ligt een

mens- en maatschappijvisie. Het gaat om mensen die in hun opteiding een eigen normen- en

waardenkader hebben opgebouwd. Mensen die dit kader zetfstandig gebruiken in hun leven en werk
en daar zin voor hun bestaan aan onttenen. Mensen ook die hun verantwoordetijkheid voor de
maatschappij nemen ats het gaat om duurzame en veilige optossingen van technische, sociate,

cutturete en economische probtemen. Afgestudeerden van de HZ zetten zich voor deze thema's op
een ondernemende en innoverende wijze in. Zij wachten niet af, maar nemen initiatief, zoeken

creatieve optossingen en proberen grenzen te verleggen. Deze stettingname is zichtbaar verwerkt in
de curricutumkaders en programma's van atte opteidingen.

Hogeschoo[|ry*a
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De votgende drie HZ-specifieke kernwaarden worden onderscheiden:

duurzaamheid:
De student beoordeelt gtobaat keuzes die binnen een organisatie gemaakt worden op
duurzaamheidsaspecten binnen een muttidisciptinair verband.

veiligheid:
De beginnende beroepsbeoefenaar speelt een actieve rot bij het sociaal en fysiek veilig werken
binnen het eigen vakgebied op basis van muttidisciptinaire afwegingen waarbij rekening wordt
gehouden met de maatschappelijke context.

ethisch handelen:
De beginnende beroepsbeoefenaar reftecteert kritisch op, communiceert open over en is
aanspraakbaar op eigen (ethisch) handelen en spreekt anderen aan op (ethisch) handelen vanuit een
bewustzijn van eigen maatschappelijk, cultureet, historisch en retigieuze achtergrond en de hieruit
voortvloeiende waarden en normen.

De HZ specifieke competenties hebben vooral betrekking op houding (attitude) en in mindere mate
op vaardigheden en kennis. Ze worden ingevlochten op cursusniveau maar wel als losse
competenties benoemd. (zie ook de dekkingsmatrix)

Hogeschorll,Iy*o
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3. Opleidingsstructuur

Algemeen
Het programma van de bachetor HRM is opgedeetd in een Major en een kteinere Minor die doortopen
dienen te worden. De Major is het hoofdbestanddeel van het programma en geeft de richting aan
van de opteiding. De Minor biedt ruimte om iets te bestuderen dat niet direct op de Major aansluit
maar wel retevant is. Bijvoorbeeld een Minor Ondeaoek. Dit zijn de zogenaamde verbredende
Minors. Er zijn ook verdiepende Minors die nog meer ingaan op aspecten uit het vakgebied.
Bijvoorbeeld de Minor Begeteidingskunde. De keuze van de Minor moet goedgekeurd worden door de
opleidin gscoördinato r.

De Major bestaat uit twee fases. De propedeuse is het eerste jaar en bestaat uit verplichte
cursussen. De hoofdfase votgt na de propedeuse. De Minor geeft de mogetijkheid om de studie aan
te passen aan de voorkeuren van de student. Het laatste semester (hatf jaar) van de studie is de
afstudeerfase.

De opteidingsstructuur zetf is weergegeven in tabel 1, Curricutumopbouw bachelor of HRM. Er

worden 2 trajecten onderscheiden, een regulier vottijds traject, en een verkort deettijd/SJM-4
traject. Hoewet de opzet van het hier gepresenteerde programma teidend is voor het gehele cohort
kan er in bijzondere gevatten van worden afgeweken. Dergetijke wijzigingen zulten overigens niet
[eiden tot een verschil in de beheersing van de beroepscompetenties, zoats die in tabel I staan
vermeld.

Het SJM-4/deettijd traject kent een aangepaste opteidingsstructuur. Een aantal van de
competenties uit de propedeuse van het vierjarig traject kan worden verworven in speciaal voor
deettijd ingerichte cursussen. Bovendien getdt dat er geen ruimte wordt ingericht voor
stagecursussen, omdat de competenties die daar worden geleerd in de eigen beroepspraktijk
worden opgedaan (zie hoofdstuk 7 en 8).

ln figuur I (zie votgende pagina) is het opteidingsprogramma voor het cohort 2011-2012 zijn
opgenomen in bijtage D

Propedeuse bij vottijd opteiding:
Het propedeuse diptoma wordt verkregen nadat er ó0 EC zijn verdiend door de volgende cursussen
met votdoende resuttaat af te ronden:

Hosescho,,ll;Iy*

. MENS EN ARBEID (CU03r48)
¡ FINANCIEEL MANAGEMENT VOOR DE HRM'ER (CU03523)
. HRM BEROEPSORTËUTAÏ|r (CU03S75)
¡ ENGELS BBA I (CU04090)
. REFLECTIEVMRDIGHEDEN (CU07569)
¡ INLEIDING PRESENTEREN & RAPPORTEREN (CU03132)
. PERSONEELSMANAGEMENT(CU03318)
. GROEIENDE EN INNOVERENDE ORGANISATIE (CU032r8)
. PROFESSIONAL lN WORDING (CU04884)
. CLUSTERTOETS JAAR 1 (CU075711
. ENGELS BBA 2 (CU04099)
. SYSTEMATISCHE PROBLEEMAANPAK (CU03133)

(2,5 EC

(2,5 EC

(2,5 EC

(7,5 EC

(7,5 EC

(7,5 EC

(7,5 EC

(7,5 EC

(7,5 EC

(2,5 EC

(2,5 EC

(2,5 EC

NBSA procedure bij vottijd opleiding:
De student die dient in het eerste jaar van zijn studie tenminste 45 EC te behaten. Bij een minder
studieresuttaat (< 45 EC) kan de student door middel van een NBSA van verdere deelname aan de
opteiding worden uitgestoten. Voor meer informatie over het NBSA zie de OER.
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Propedeuse bij deettijd opteiding:
Studenten die de deettijd opteiding votgen en in aanmerking zijn gekomen voor vrijstetlingen
moeten (afhanketijk van de hoeveetheid vrijstetlingen) minimaal de volgende cursussen met
voldoende resultaat afronden om een propedeuse diptoma te kunnen behaten. Zij kunnen derhatve
ook een negatief bindend studie advies (NBSA) krijgen bij onvotdoende studieresuttaten.

Hoseschodll,fSya

. PC DT-IPR (CU06600)

. PC DPO (CU03980)

. PC Engtish for Specific Purposes HRMI (CU04223)

. PC Engtish for Specific Purposes HRM 2 (CU04224)

. Organisatie & Bedrijfseconomie (CU03876)

. Personeetsmanagement (CU0649ó)

(5 EC)

(s Ec)
(2,5 EC)
(2,5 EC)

(7,5 EC)

(7,5 EC)

NBSA procedure bij deettijdopteiding:
Van de hierboven genoemde 30 EC, dient de student in het eerste jaar van zijn studie tenminste
22,5 EC te behaten. Bovendien dienen atte 30 EC binnen twee jaar na aanvang van de studie te zijn
behaatd. Bij een minder studieresuttaat (< 22,5 EC na één jaar of < 30 EC na twee jaar) kan de
student door middet van een NBSA van verdere deetname aan de opteiding worden uitgesloten. Voor
meer informatie over het NBSA zie de OER.
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4. Cu rsusbesc h rijvi ngltoetsmatrijs/literatu u rlijst

Cursusbeschrijvingen

De meest actuele cursusbeschrijvingen met bijbehorende literatuurtijst en toetsmatrijzen staan op
lnfonet (ktik binnen lnfonet op Studie>Onderwijscatatogus, en voer dê cursuscode in) ónder de
cursuscodes die zijn aangegeven op het studieprogrammaoverzicht (zie figuur t en bijtage C).

Minoren
De opteiding HRM biedt zetf één minor aan, te weten:

HogeschortliLy*n

Begeteidingskunde:
Minor f .1 lk worstet en kom boven
Minor 1.2 Diatoog en misverstand
Minor 1.3 Goed versus goed
Minor 1.4 De rijkdom van ervaringen

(cu04981 )
(cu04e82)
(cu04e83)
(cu04e84)

Typen HRM cursussen
Om duidetijkheid te verschaffen over wat de student mag verwachten ten aanzien van de
didactische opzet van een cursus wordt onderscheid gemaakt tussen zeven verschittende typen
cursussen:

1. Stage- / Projectcursus (atleen bij vottijd)
2. Praktijkcursus
3. Theoriecursus
4. Trainingscursus
5. PC cursus
6. Minor
7. Afstuderen

Ad 1) De stage- / projectcursus wordt door de studenten zetf ingericht met stage of een project
naar keuze. Daarbij houdt de student rekening met zijnlhaar ontwikkelvraagstukken. (zie
ook verder in deze notitie)
Praktijkcursussen kenmerken zich door een grote mate van opdrachten die in de praktijk
(bijvoorbeetd op de stageptek) moeten worden uitgevoerd en waarbij theorie en þraktijk
direct met elkaar in retatie worden gebracht.
Theoriecursussen kenmerken zich door een hoge mate van kennisvergaring en
kennisverwerking. De theorie wordt in deze cursussen niet direct aañ de pìraktijk gekoppetd
Trainingscursussen worden gekenmerkt door specifieke aandacht voor vaardighãdãn
trainingen. Overigens kunnen dergetijke cursussen ook een betangrijke theoretische
component bevatten. Er wordt over het atgemeen in kleinere groepen (max. 15 studenten)
gewerkt.
PC cursussen kenmerken zich door een gerichtheid op atgemene HBO vaardigheden. Zij
kunnen worden verzorgd door de docenten van de verschitlende PC vakgroepen of door
docenten van de eigenTRM opteiding. Over het atgemeen richten deze cursussen zich op de
ontwikketing van specifieke vaardigheden. De vaardigheden worden (over het atgemeen)
niet direct aan de (HRM) praktijk gekoppetd.
De minor cursussen kenmerken zich door hun verbredende of juist verdiepende karakter ten
opzichte van de HRM opteiding, afhankelijk van de (studie-) loopbaanwensen van de
student. De minor kan worden gevotgd bij de eigen opteiding (HRM), bij een andere
opteiding van de H7, op een andere hogeschool, of in het buitentand.
Het afstuderen kenmerkt zich door een hoge mate van zetfstandig werken in de praktijk op
een hoog abstractieniveau. De student voert een zelf verworven ónderzoeksopdiacht úit tän
aanzien van een HRM gerelateerd ondenryerp. De student bepaatt ook zetf weike theorie en
begeleiding hij hierbij wenst in te zetten.

Ad 2)

Ad s)

Ad 3)

Ad 4l

Ad 6)

Ad7)
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Toetsmatrijzen en compenserend toetsen
Bij ieder cursus is duidetijk aangegeven wat de verschittende toetsonderdeten zijn (zie informatie op
lnfonet), en welke weging ieder toetsonderdeet heeft in het totaatresuttaat. ln enkete gevatlen zat
de cursuscoördinator kiezen voor een toetsingssystematiek van compenserend toetsen. Dat wil
zeggen dat er in principe geen herkansingen mogetijk zijn tenzij de onvotdoende onder het
bodemcijfer (4 op 10) uitkomt. Je moet dan dus iedere onvoldoende compenseren met een ander
toetsonderdeel. Het totaa[ moet natuurtijk wel votdoende zijn. ln het geval dat het overat[ resuttaat
onvoldoende is zal de zwaarst wegende onvotdoende kunnen worden herkanst. Het doe[ van
compenserend toetsen is om het aansturen op herkansingen te ontmoedigen.

Literatuurlijst
De literatuurtijst van het eerstvolgende semester is attijd ruim op voorhand (minimaal 2 maanden
voor aanvang) beschikbaar voor de studenten op lnfonet. ledere student wordt geacht voor aanvang
van het nieuwe semester in bezit te zijn van alte aangegeven literatuur.

lnstroomeisen of verptichte koppetingen
ln principe staan atle cursussen uit zowe[ de propedeuse, de hoofdfase en de minor open voor atle
studenten van de HZ. Voor de volgende cursussen getden echter beperkingen.

Toetichting:
(.f ) Getdt voor vottijd (VT) en/of deettijd (DT)
(-2) Aantal EC dat voor deze cursus kan worden behaatd
(-3) Deze cursus moet door de student actief zijn gevotgd. De toetsresultaten hoeven nog niet

altemaal behaald te zijn
(*4) Deze cursussen moet tijdens het zelfde semester worden gevotgd

f5) Alteen toeganketijk voor studenten die het gehete HRM programma volgen

Hogeschorll;Iy*o

Cursus Jaar ('1 ) Code EC

rzl
verpl,ichte
voorkennis (*3)

code VerpIichte
kooDeline (.4)

code EC HRM

t-s)
Assessment
training +

afname

3 VT
DT

vccurJít4T 1,25 competente
organisaties

cu04361

Supervisie 3 VT cu03E79 215 Stage- / project 3
Staee- / proiect 4

cu03553
cu053ó8

7,5
7,5

X

Persoonl.iJK
ondernemer-
schao

3 VT
DT

cu04363
cu0ó842

7,5 Competente
organisaties

cu0436r
cuo6844

Kwaliteit van
arbeid

2 VÏ cu04790 5 projectmatig
werken

cu04ó1 5 2,5

Competente
orqanisaties

2 VT
DT

cu043ó1
cuo6844

5 Communicatie
in oreanisaties

cu04310 Ctustertoets jaar 2 CU0xx<x 2,5 X

Werken met
personeels-
instrumenten

7. VT
DT

cu03325
cu06845

7,5 Personeels-
management

CUO331 E
cu06496

Personeets-
manaqement

2 DT cuo6496 7,5 IPR.DT cu06ó00 5 X

Methodische
werk-
beseleidins

2 VT cul 091 3 0 STAGE/PROJECT Z

STAGE/PROJECT 1

cu04365
cu03ó43

7,5
715

X

clustertoets
iaar 2

z VT
DT

cuo757z 2,5 X

clustertoets
'iaar 1

1 VT çu47571 2,5 X

13



Studiegids HRÀÂ 201 1 -2012

5. Keuzeregels

Behatve binnen de Minor kent de opleiding Bachetor of HRM geen keuzeruimte binnen het
studieprogramma.

ln de Minor kies je afhanketijk van je persoonlijk ontwikketingsptan voor een verbredende of
verdiepende minor. De Bachetor of HRM biedt zetf één minor aan op het gebied van begeteiding.
Studenten kunnen er ook voor kiezen de minor in te vutten met een minorprogramma bij een andere
opteiding of een studie of stage in het buitenland te volgen.

Overigens worden de stage- / projectcursussen en de vrije compositie cursussen (VCC) ingevutd met
een opdracht die aanstuit op de persoonlijke ontwikketpunten van de student. De stage of het
project dient daarom voor akkoord te worden voorgetegd aan de studietoopbaancoach (SLC).

Hogeschoallrylard
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6. Dekkingsmatrix

ln het programma moeten atte competenties aan bod komen. Hoe dat gebeurt is in figuur 2 (zie de
votgende pagina's) in een matrix af te lezen.

De matrix is verdeetd in twee delen. Het eerste deel geeft door middel van een kruisje aan in welke
cursussen aan wetke competenties/deettaken wordt gewerkt. Een stip houdt in dat er aan de
betreffende competentie wordt geraakt maar dat daar niet het zwaartepunt [igt.

Het tweede deet geeft aan in welke cursus aan wetke vaardigheden en attituden wordt gewerkt en
op wetk niveau. ln het Vaardigheden en Attitudenboek HRM (zie op infonet onder
studie>documenten>HRM (P&A)>overige studiedocumenten) vind je de beschrijvingen van de
verschiltende niveaus. De cijfers (1 t/m 3) bij de vaardigheden verwijzen naar die niveaus.
Attituden worden niet in niveaus onderscheiden.

Deze dekkingsmatrix is een werkdocument dat regetmatig door de opteiding wordt herzien.
Cursussen worden immers steeds verder doorontwikkeld, vervangen of krijgen een geheel nieuwe
opzet. Voor de exacte relatie tussen de cursussen en competenties/ V&'A dien je attijd de
studiehandteiding van de betreffende cursus te raadplegen.

PRAKruKCURSU$

Hoseschorll;I2*o
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Figuur 2: Dekkingsmatrix Bachetor of HRM cohort ZOjl-ZO1Z
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7. Toelatingsvoorwaarden

Vooropleiding
Om toegetaten te kunnen worden tot de HRM-opteiding (zowe[ in vottijd ats deettijd) moet je een

HAVO-, VWO of MBO-4 diptoma kunnen overteggen. Op basis van een MBO'3 diptoma is geen

toetating mogetijk tot de HRM-opteiding.

Voor studenten van 21 jaar of ouder met niet de vereiste vooropteiding bestaat de mogetijkheid een

toetatingsonderzoek (TLO) te doen, wetke bestaat uit een aantal toetsen op HAVO'niveau' Wie

hiervoor staagt kan worden toegetaten tot het eerste jaar van de HRM-opteiding.

Extra eisen voor de deeltijdopleiding
Om deel te mogen nemen aan de deettijdopteiding getden de volgende extra
toetatin gsvoorwaarden :

1 . Je bent 21 jaar of ouder of je hebt recent (' 3 jaar geteden) de MBo sJM-4 opteiding
afgerond;

2. Je bent tenminste 3 jaar werkzaam binnen Human Resource Management of je hebt recent
(< 3 jaar geteden) de MBO SJM'4 opteiding afgerond;

3. Je hebt een relevante werkplek en je baan of stage heeft een minimate omvang van 24 uur
gedurende de gehete oPteiding;

Een relevante werkplek moet votdoen aan de votgende eisen:
. Je werk moet voor minimaat 50 % bestaan uit HRM'taken;
. Je moet de getegenheid hebben om op HBO-niveau aan atte HRM-competenties te

werken;
¡ Je werkgever/stagegever ondersteunt de studie.

Of je aan deze eisen votdoet wordt vastgestetd tijdens een intake (zie hoofdstuk 8 (EVC/EVK).

Overstap van volt¡jd- naar deeltiidopleiding
De mogetijkheid bestaat om na het tweede studiejaar de overstap te maken van de vottijd' naar de

deettij dop teidi n g. Hiervoor getden de votgende voorwaarden :

1. Je hebt de eerste twee jaar van de opteiding succesvol afgerond (120 EC behaatd);

2. Je hebt minimaal een jaarcontract en de arbeidsovereenkomst heeft een minimate omvang

van 24 uur per week;
3. Je hebt een retevante werkptek en de functie is duidetijk HR-geretateerd;
4. Er vindt een intakegesprek ptaats waarin de retevantie van de werkplek (zie hierboven) en

de mogetijke ontwikketing daarin beoordeett atsook jouw motivatie voor de baan en de

studie: Zowet je motivatie ats de werkptek moeten door de opteiding worden goedgekeurd.

Onderbreki n g van profess¡onele act¡vite iten bij deeltijdopleid i ng
Gegeven de didactiek en verantwoording van de studiebetasting mag tijdens de majorfase van de

Oeetti¡dopteiding een eventuete onderbreking van de professionete activiteiten (bijvoorbeetd door

tangdúrige ziektã of baanwisseting) maximaat drie maanden duren. Bij een langere onderbreking
¿leñt deltudie (tijdetijk) te worden gestaakt tot het moment dat de student weer professionee[

actief is. De student is zetf verpticht de onderbreking zo snet mogetijk te metden bij de

studietoopbaancoach (SLC). Deze zal samen met de student nagaan welke opties er zijn. De SLC zat

de onderbreking ook metden bij de opteidingscoördinator die de student formeel schriftetijk
verwittigt op wetke datum de opteiding dient te worden gestaakt. Zodra de student weer
professiónele activiteiten onderneemt dienen deze opnieuw door de opteiding t9 wo.rde!

beoordeetd. Bij votdoende niveau zat de opteidingscoördinator de student schriftetijk informeren
per wanneer en op wetke wijze de opteiding kan worden gecontinueerd.

Hogeschorllp*o
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8. EVK/EVC.procedure

Binnen de Bachelor of HRM kunnen eerder verworven kennis en/of competenties aanteiding geven
tot vrijstelting. Vrijstetting teidt over het atgemeen niet tot een maatwärkprogramma, ãàt w¡t
zeggen dat het studieprogramma hetzetfde btijft.

Vrijstettingen voor cursussen op grond van EVK's dienen steeds voor aanvang van de cursus teworden besproken met de cursuscoördinator. wie dat is staat aangegeven bì¡ de cursus informatie
op infonet (zie ook punt 4). Deze bekijkt de aanvraag en adviseerivoor zover nodig de student. Destudent is vervolgens zelf verantwoordetijk om de vrlistetting aan te vragen bij de
examencommissie. Hij dient daartoe het standa.ard vrijstettiñgsformutieite gebruiken (zie bijtage E)vergezetd van de nodige bewijsstukken. Een vriistettlng mag ãok nog tijdenide tooptiji uun 

""ncursus worden aangevraagd, maar dan zijn er mogelijk wet at kosten gemaakt door àe stu¿ent
(studieboeken etc.). De examencommissie bestulizelfstandig en onafianketijk over het a[ dan niet
toekennen van een vrijstetting.

op basis van de in hoofdstuk 7 genoemde aanvultende toetatingsvoorwaarden btijken studenten van
de deettijd opteiding veelal in aanmerking te komen voor dezeifde vrijstettingen.

De retevante werkplek en de beheersing van de competenties door de student wordt vastgesteld
door de gecertificeerd EVC assessor van de opteiding samen met een tweede assessor. Dat kan een
doce-nt van de opteiding zijn of de opteidingscoördinãtor. Zij beoordeten hiertoe in eerste instantie
het functieomschrijvingsformulier dat door de student wordl aangeieverd (zie bijtage o¡. op altformulier geeft de student aan wat zijn activiteiten behelzen en ivetke onwit t eimõget¡kheoen hii
daarbinnen nog ziet. Bovendien verkláart de werkgever door dit formutier te ondertekenen de
studie te ondersteunen. Als de student op grond vãn dit formulier toetaatbaar tijkt te iijñ wordt hij
uitgenodigd voor een intakeassessment.

Tijdens het intakeassessment gaan de assessoren na of de student de competenties die aan bod
komen bij één of meerdere van de onderstaande cursussen reeds beheersèn. Eventuete andere
EVC's worden bij dit assessment niet beoordeeld. Aan het einde van het assessment g"uãn ¿"
assessoren in de vorm van een assessmentverslag hun bevindingen aan de student doõr. De student
is vervolgens zetf verantwoordetijk om de vrijstetting aan te vrãgen bij de examencommisi¡e. De
aanvraag bij de examencommissie dient vergezetd te gaan van dl votgende documenten:. Vrijstellingsformutier (zie bijtage E)¡ Assessment verslag

o Het door de werkgever getekende functieomschrijvingsformulier. (zie bijlage D)

De competenties verbonden aan de cursussen die tijdens het assessment worden beoordeeld beslaan
in lo-try] 60 European Credits (EC). Daarvan komt 3ó EC vanuit de stagecursussen van de hoofdfase
en 30 EC uit oriëntatiecursussen van de propedeusefase (waarvan 7,5 EC uit twee verschiltende
c.ursussen komt namelijk Groeiende en lnnoverende organisatie en Êìnancieet Managemãni uoor ¿eHRM'er die worden samengevoegd tot 1 cursus, organilatie & Bedrijfseconomie).

Specifiek gaat het om vrijstettingen voor de votgende cursussen:

Studiegids HRM 201 1 -2012

. HRMBeroepsoriëntatie

. Professional in wording
¡ MenS, Bedrijf en Maatschappij
¡ Stage- / Projectcursus I
. Stage- / Projectcursus 2
. Stage- / Projectcursus 3. Stage- / Projectcursus 4
o (Financieel Management voor de HRM-er &¡ Groeiende en innoverende organisatie)

Hogeschorlliny*o

7,5 EC

7,5 EC

7,5 EC

7,5 EC

7,5 EC

7,5 EC

7,5 EC

3,5 EC).
4 EC).

* Worden samengevoegd tot I speciale deettijdcursus (organisatie & Bedrijfseconomie) van 7,5 EC
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Wanneer vrijstetting(-en) door de examencommissie van de Academie voor Economie en

Managemeni zijn toigekend worden deze door het academiebureau ingevoerd in het studieplan van

de student.

Studiegids HRM 201 1-2012 Hoseschorllry*
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