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Begripsbepalingen 

 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

 

 Competentie: De kennis, de vaardigheden en de attitude die noodzakelijk is om effectief te kun-

nen functioneren in een bepaalde rol.  

 

 Competentieprofiel: De beschrijving van de werkzaamheden die een beroepsbeoefenaar verricht, 

 inclusief de competenties die hij/zij daarvoor nodig heeft.   

 

 Centrale Examencommissie (CEC): Het orgaan dat is ingesteld om beleid te formuleren ten aan-

zien van de kwaliteit en uitvoering van examens, zoals die door de opleidingsexamencommissies 

van de verschillende opleidingen wordt toegepast.  

 

 Onderwijs en Examenregeling: Het document waarin de bepalingen ten aanzien van onderwijs, 

toetsing en examinering binnen de opleidingen zijn vastgesteld.  

 

 Deelnemer: Hij of zij die aan de instelling is ingeschreven. Overal waar staat hij, kan ook zij wor-

den gelezen. 

 

 Diploma: de verzamelnaam voor alle rechtsgeldige documenten die de instelling verleent als be-

wijslast voor het feit dat de deelnemer heeft aangetoond de beoogde eindkwalificaties te hebben 

gerealiseerd.  

 

 Docent: De persoon die namens Avans
+
 specifieke opleidingsactiviteiten voor deelnemers ver-

zorgd.  

 

 Eindkwalificatie: Het resultaat dat door de deelnemer aan de opleiding gerealiseerd dient te zijn 

teneinde voor diplomering in aanmerking te kunnen komen.   

 

 Eindwerkstuk: Het werkstuk dat de deelnemer vervaardigt ter afronding van de volledige oplei-

ding, als bewijs dat hij/zij de eindkwalificaties beheerst.   

 

 Hoger beroepsonderwijs: Onderwijs op bachelor en masterniveau (EQF 5, 6 en 7) dat gericht is 

op de overdracht van theoretische kennis en op de ontwikkeling van vaardigheden in nauwe aan-

sluiting op de beroepspraktijk. 

 

 Hogeschool: Avans
 
 Hogeschool 
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 Instelling: Avans
+
 Hogeschool B.V., ook genoemd Avans

+
  

 

 Kandidaat: De deelnemer wiens competenties getoetst worden.  

 

 Kritische (beroeps)situatie: Een situatie waarin de beroepsbeoefenaar zich gesteld ziet voor een 

professioneel probleem of dilemma. Beroepssituaties die een professioneel dilemma bevatten, zijn 

situaties die er echt toe doen en waarop studenten zich gericht moeten voorbereiden (Kessels & 

Smit).  

 

 Medewerker backoffice: De medewerker van Avans
+
 die onder verantwoordelijkheid van de pro-

jectleider zorg draagt voor de algehele praktische organisatie van de opleiding. 

 

 Nominale (studie-)duur: De totale doorlooptijd van de opleiding zonder vrijstellingen en zonder 

studievertraging. 

 

 Opleiden:  Het systematisch ontwikkelen van de kennis, vaardigheden en attitudes die iemand 

nodig heeft om bepaalde taken adequaat uit te voeren 

 

 Opleidingsexamencommissie (OEC): Het orgaan dat is ingesteld om er op toe te zien dat de 

examinering en toetsing binnen de opleiding plaatsvindt overeenkomstig de wettelijke bepalingen 

en overeenkomstig de centrale onderwijs- en examenregeling. 

 

 Opleidingstraject: Een welomschreven, systematisch opgebouwd en samenhangend geheel van 

leeractiviteiten dat als zodanig aan deelnemers wordt aangeboden 

 Performance: Het vermogen een vooraf door de organisatie, de samenleving en/of de deelne-

mer zelf vastgesteld en  beoogd resultaat te behalen.” 

 

 Performanceverbetering: Het beter (dan voorheen) in staat zijn een beoogd resultaat te behalen 

in termen van effectiviteit, snelheid en efficiency.  

 

 Programma onderdeel: Een samenhangend gedeelte van het opleidingsprogramma.  

 

 Projectleider: De medewerker van Avans
+
 die eind verantwoordelijk is voor de inhoud, de dage-

lijkse coördinatie en de organisatie van de opleiding.  

 

 Studielast: De studielast van de opleiding (en van de onderwijseenheden waaruit deze bestaat) 

die wordt uitgedrukt in studiebelastingsuren (SBU) en studiepunten (ECTS). Per EC wordt uitge-

gaan van een nominale (gemiddelde) studiebelasting van 28 uren.   
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 Thesis: Het werkstuk dat de deelnemer vervaardigt ter afronding van een geaccrediteerde master-

opleiding, als bewijs dat hij/zij de eindkwalificaties beheerst.   

 

 Toetsing: Een onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de kandidaat, alsme-

de de beoordeling van de uitslag van dat onderzoek.  
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Algemene bepalingen en toepasselijkheid 

Artikel 1   Algemene bepalingen 

 

1. De onderwijs- en examenregeling wordt door het managementteam van Avans
+
 bij afzonderlijk 

besluit vastgesteld. 

2. Als dochter van Avans Hogescholen conformeert Avans
+
 zich naar het toetsbeleid zoals dat is 

vastgesteld door de Academie voor Deeltijd van Avans
 
Hogescholen. In het, hiervan afgeleide, 

toetsbeleid van Avans
+
 zijn specifieke zaken hieruit verbijzondert. Het bepaalde in deze regeling 

kan beschouwd worden als aanvulling c.q. verbijzondering bij en van het toetsbeleid van de Aca-

demie voor Deeltijd van Avans
 
Hogescholen, specifiek bestemd voor deelnemers van opleidingen 

van Avans
+
 en iedereen die betrokken is bij het ontwerpen en uitvoeren van opleidingen van 

Avans
+
. 

3. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de projectleider op basis van de algeme-

ne voorwaarden van Avans
+
. De algemene voorwaarden zijn in te zien op www.avansplus.nl, en 

kunnen worden opgevraagd via de commerciële binnendienst (076-5258802). Deze voorwaarden 

zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Breda onder nummer 17 14 66 58. 

 

Artikel 2   Toepasselijkheid 

 

Deze onderwijs- en examenregeling is van belang voor de deelnemer, de werkgever, de opleiding en het 

beroepenveld. Op de onderwijs- en examenregeling kunnen alle betrokkenen zich beroepen bij eventuele 

geschillen betreffende onderwijs en/of examinering. De regeling is van toepassing op zowel het onderwijs 

als de toetsing (examinering) binnen alle opleidingstrajecten die door Avans
+
 worden aangeboden.  

 

Avans
+
 draagt er zorg voor dat haar deelnemers adequaat worden geïnformeerd over de wijze waarop het 

onderwijsproces en de examinering is vormgegeven. Hiertoe wordt deze regeling voor aanvang van de op-

leiding aan de deelnemer ter beschikking gesteld. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer kennis 

te nemen van de inhoud van deze documenten, en melding te maken indien de ter beschikking gestelde 

informatie onvolledig is, onjuist is, of toelichting behoeft. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer 

de inhoud van dit document te delen c.q. te bespreken met eventuele betrokkenen op de eigen werkplek.  

 

Bij inconsistentie tussen hetgeen vermeld staat in deze onderwijs- en examenregeling en de keuzes die 

gemaakt worden binnen de opleiding prevaleert in alle gevallen deze regeling.  

http://www.avansplus.nl/
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1 Missie en visie van Avans
+
 

 

Artikel 3   Missie 

Avans
+
 streeft naar de ontwikkeling en toepassing van een complete onderwijsvorm die beantwoord aan 

de wensen en behoeften van haar specifieke doelgroepen (zowel personen als organisaties), in lijn met haar 

missie;  

 

‘Avans
+
 is toonaangevend in meetbare performanceverbetering van professionals en organisaties, door 

middel van innovatieve ontwikkeltrajecten gekenmerkt door persoonlijke benadering en praktisch direct 

toepasbare kennisverwerving’ 

 

Avans
+
 streeft naar meetbare performanceverbetering, wat impliceert dat het gericht vergroten van het 

vermogen van onze deelnemers specifieke prestaties te leveren haar primaire doelstelling is. De prestatie-

gerichte onderwijsvorm die Avans
+
 nastreeft stelt dat er resultaat wordt beoogd met het opleiden, zowel 

vanuit het perspectief van het individu als dat van de organisatie achter het individu.  

 

Artikel 4   Visie op onderwijs 

Avans
+
 beoogt praktijkgericht te zijn, en praktische handvatten te bieden aan de hand waarvan deelnemers 

effectiever worden in de praktijk. Het is de ambitie van Avans
+
 meer te doen dan kennis aanreiken, het is 

ons doel deelnemers daadwerkelijk te helpen beter te worden in hun vak. Deze manier van werken sluit aan 

bij de onderwijsstroming die sociaal constructivisme wordt genoemd.  

 

De constructivistische theorie gaat er van uit dat het verwerven van kennis en vaardigheden niet zozeer het 

gevolg is van een directe overdracht van kennis door de docent, maar eerder het resultaat van denkactivi-

teiten van de deelnemer zelf. We leren door nieuwe informatie te verbinden aan wat we al weten. Het con-

structivisme benadrukt daarmee de actieve rol van de deelnemer bij het verwerken van informatie en het 

verwerven van kennis en vaardigheden. Sociale processen spelen hierbij een belangrijke rol.  

 

Avans
+
 ziet leren als een sociaal proces waarin interactie essentieel is. Met name in de principes van Kolb 

ziet Avans
+
 een kader dat bruikbaar is om haar opleidingen vorm te geven. Kolb ziet het leerproces als een 

cyclisch proces van vier fasen die idealiter altijd in dezelfde volgorde (maar niet altijd vanuit hetzelfde be-

ginpunt) worden doorlopen: 
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Fase 1:  Concreet ervaren (of ondervindend leren): Het opdoen van een ervaring in de praktijk.  

Fase 2:  Reflectief observeren (of reflecterend leren): Nadenken over de waargenomen werke-

lijkheid. Hiervoor moeten de ervaringen vanuit verschillende standpunten bekeken wor-

den. 

Fase 3:  Abstract conceptualiseren (of conceptualiserend leren): Nagaan in hoeverre de erva-

ringen in één situatie ook overeenkomen met die in een andere. Zit er een rode draad in 

het verhaal? Kan er tot een algemene stelling besloten worden?  

Fase 4:  Actief experimenteren (of experimenterend leren):  Toetsen of de basisstelling in de 

realiteit stand houdt. Dit gebeurt experimenteel door het geleerde toe te passen in nieuwe 

omstandigheden en situaties.  

 

Avans
+
 streeft ernaar, in lijn met het gedachtengoed van Kolb, opleidingstrajecten te bieden waarin deel-

nemers een evenwichtig leerproces doorlopen dat maximaal rendement oplevert.    

 

Artikel 5   Visie op toetsing 

In de visie van Avans
+
 maakt toetsing een integraal onderdeel uit van het leerproces van de deelnemer. Elk 

opleidingstraject gaat gepaard met een vorm van toetsing om vast te kunnen stellen of de deelnemer de 

beoogde competentieontwikkeling doormaakt en/of voldoet aan de norm die gesteld wordt (en daarmee 

in aanmerking komt voor diplomering). Avans
+
 vindt het belangrijk dat de wijze van toetsen en beoordelen 

aansluit op de visie op onderwijs en leren en de daaruit afgeleide keuzen. 

 

Toetsing binnen een opleidingstraject van Avans
+
 heeft betrekking op het “vaststellen of een deelnemer in 

staat is  een vooraf vastgesteld en beoogd resultaat te behalen.” Het beoogde resultaat wordt per oplei-

ding inzichtelijk gemaakt in de vorm van eindkwalificaties. De eindkwalificaties vormen de toetssteen aan 

de hand waarvan wordt vastgesteld of de deelnemer voor diplomering in aanmerking komt. De eindkwali-

ficaties zijn onlosmakelijk verbonden aan de opleiding en dus niet aan het individu dat daaraan deelneemt.  
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Toetsen zijn niet slechts een sluitstuk van een onderwijseenheid. Leren en toetsen wisselen elkaar continue 

af om zodoende te zorgen voor een optimale competentieontwikkeling. Het gaat daarbij niet alleen om 

toetsing van losse kennis en vaardigheden, maar juist om toetsing van het gedrag, de houding en het toe-

passingsvermogen van de deelnemer in relatie tot de competenties die centraal staan in de opleiding.  

 

Toetsing dient plaats te vinden aan de hand van een objectieve norm, die voor alle deelnemers gelijk is. 

Daarom worden bij toetsing op opleidingsniveau de kritische (beroeps)situaties als uitgangspunt genomen. 

Door middel van toetsing dient te worden vastgesteld of een deelnemer, wanneer deze zich in een speci-

fieke kritische beroepssituatie bevindt, specifieke kenmerken laat zien aan de hand waarvan te concluderen 

valt dat hij/zij in staat is een bepaalde prestatie te leveren. 
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2 KWALITEIT EN UITVOERING VAN onderwijs en EXAMENS  

 

Artikel 6  Verantwoordelijkheden ten aanzien van onderwijs en examinering 

 

Elke opleiding staat onder formele leiding van de directeur van Avans
+
. Deze verricht geen operationele 

werkzaamheden, maar zorgt wel voor (bestuurlijke) afstemming en alle andere zaken die betrekking heb-

ben op de legitimering (en soms ook representatie) van de opleiding.  

 

De operationele werkzaamheden worden verricht door de projectleider, de medewerker backoffice en een 

team van docenten. De primaire verantwoordelijkheid voor de uitvoering van onderwijs, toetsing en exami-

nering ligt bij de projectleider van de opleiding.  Daarnaast verwacht Avans
+
 dat de deelnemer ook zelf 

verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar eigen leerproces. De deelnemer wordt door Avans
+
 actief on-

dersteund bij het dusdanig inrichten en vormgeven van zijn/haar eigen leeromgeving dat een optimaal 

leerrendement kan worden gerealiseerd.  

 

Voor namen en contactgegevens van het opleidingsmanagement wordt verwezen naar bijlage 5.  

 

 

a. Verantwoordelijkheden van de projectleider ten aanzien van onderwijs en examinering 

 

De projectleider is verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van de opleiding. Hij/zij stelt, in samenwer-

king met vertegenwoordigers van het werkveld, vast welke eindkwalificaties gerealiseerd dienen te worden, 

en in het verlengde daarvan, welke leeractiviteiten dienen te worden aangeboden. Hij is verantwoordelijk 

voor een optimale aansluiting van de opleiding met de wensen en behoeften van het werkveld.   

 

De projectleider is tevens verantwoordelijk voor adequate informatievoorziening aan potentiële deelne-

mers en hun werkgevers. De projectleider voorziet geïnteresseerden tijdig en volledig van de informatie die 

nodig is om al dan niet te beslissen tot deelname aan de opleiding. Indien de deelnemer hiertoe beslist ini-

tieert de projectleider alle voorbereidende activiteiten en adviseert de deelnemer op basis van de resulta-

ten hiervan over geschiktheid en eventuele vrijstellingen.  De projectleider stelt, conform de richtlijnen zo-

als die gesteld worden door de NVAO (indien sprake is van een geaccrediteerde opleiding) en/of de 

CEC/OEC, in hoofdlijnen de kaders vast waarbinnen de opleidingsactiviteiten dienen plaats te vinden. Hij/zij 

selecteert potentiële docenten, informeert hen over hetgeen van hen verwacht wordt en beoordeelt of zij 

voldoen aan de gestelde (kwaliteits)eisen. Hierbij vraagt hij/zij voorafgaand, tijdens en na afloop van de op-

leidingsactiviteiten input aan de diverse betrokkenen. De projectleider draagt zorg voor de algehele didac-

tische kwaliteit en een correcte aansluiting van hetgeen geboden wordt met de verwachtingen van de 

deelnemers, de eisen van het werkveld en de richtlijnen van de NVAO.  
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Daarnaast is de projectleider eindverantwoordelijk voor de operationele organisatie van alle opleidingsacti-

viteiten en stuurt in dit kader de medewerker backoffice aan. Indien nodig of gewenst initieert de project-

leider afstemmingsbijeenkomsten met de overige betrokkenen en neemt hij/zij het initiatief tot inhoudelij-

ke en/of organisatorische wijzigingen binnen de opleiding.  

 

 

b.          Verantwoordelijkheden van de medewerker backoffice ten aanzien van onderwijs en  

  examinering 

 

De medewerker backoffice draagt zorg voor de algehele praktische organisatie van de opleiding. Zijn/haar 

werkzaamheden hebben onder meer betrekking op het vastleggen, bevestigen en archiveren van alle rele-

vante documentatie waaronder gemaakte afspraken met alle betrokkenen en door deelnemers behaalde 

resultaten. Gedurende het opleidingstraject vormt de medewerker backoffice het aanspreekpunt voor zo-

wel deelnemers als docenten voor wat betreft alle operationeel/organisatorische zaken. Hierbij valt te den-

ken aan het registreren van aan- en afwezigheid, lokalenplanning, het maken van roosters en het ter be-

schikking stellen van leermaterialen. Tevens faciliteert de medewerker backoffice het gehele proces van 

toetsing en beoordeling, en draagt hij/zij er zorg voor dat alle opleidingsonderdelen correct en tijdig ge-

evalueerd worden.  

 

c.   Verantwoordelijkheden van de docent ten aanzien van onderwijs en examinering 

 

De primaire taak van de docent is het zorg dragen voor de feitelijke opleidingsactiviteiten binnen zijn/haar 

vakgebied. Dit omvat in hoofdlijnen het binnen kaders vaststellen van de leerinhoud, het verzorgen van 

colleges (inclusief de het hiertoe benodigd leermateriaal), het gevraagd en ongevraagd geven van feed-

back en het ontwikkelen en uitvoeren van een toetsings- en beoordelingsmethodiek. Hiertoe beschikt de 

docent over de vereiste didactische kennis en vaardigheden.  

 

Van de docent wordt verlangd dat hij/zij bij de deelnemer interesse wekt voor het vakgebied en hen stimu-

leert hun competenties binnen dit vakgebied verder tot ontwikkeling te brengen. De docent creëert hierbij 

waar mogelijk raakvlakken met de eigen praktijk van de deelnemers en streeft ernaar optimaal aan te slui-

ten bij hun belevingswereld. De docent draagt ervoor zorg dat hij/zij het vakgebied op het vereiste niveau 

beheerst, en stelt zich voortdurend op de hoogte van actuele ontwikkelingen of vernieuwde inzichten. 

Daarnaast is de docent binnen het eigen vakgebied actief in de praktijk, in loondienst of als zelfstandige.  

 

d.   Verantwoordelijkheden van de deelnemer ten aanzien van onderwijs en examinering 

 

De deelnemer verricht gevraagd en ongevraagd alle inspanningen die noodzakelijk zijn om vast te stellen 

of hij/zij voldoet aan de gestelde instroomvereisten en/of hij/zij in aanmerking komt voor eventuele vrij-

stellingen binnen het programma. Hij/zij levert bewijslast aan en legt de noodzakelijke testen af. De deel-

nemer neemt actief deel aan alle opleidingsactiviteiten en vervult een actieve, constructieve rol binnen het 
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groepsproces. Dit doet de deelnemer onder meer door de bijeenkomsten actief voor te bereiden, actief 

deel te nemen aan de bijeenkomsten en mee te werken aan de algehele beoordeling van de door 

hem/haar geleverde prestaties.  

 

Daarnaast fungeert hij/zij als schakel tussen het opleidingsmanagement en de werkplekbegeleider en is 

hiermee medeverantwoordelijk voor het maken van een goede vertaalslag van de behandelde theorie naar 

de eigen dagelijkse praktijk. Tenslotte levert de deelnemer gevraagd en ongevraagd een bijdrage aan het 

streven de kwaliteit van de opleiding voortdurend te verbeteren door evaluaties in te vullen en feedback te 

geven op de wijze waarop de dienstverlening door hem/haar ervaren wordt. De deelnemer die Avans
+
 be-

oogt toe te laten tot de opleiding is resultaatgericht, zelfsturend, gericht op praktisch toepasbare kennis-

verwerving, gedreven en ambitieus. 

 

e.   Verantwoordelijkheden ten aanzien van het inrichten van de leeromgeving 

 

De deelnemer is zelf primair verantwoordelijk voor het inrichten van zijn/haar leeromgeving. Dit betekent 

dat de deelnemer zorg draagt voor een (werk)plek waarin het geleerde kan worden toegepast en getoetst. 

Tevens zorgt de deelnemer ervoor dat hij/zij actief de actoren bij het leerproces betrekt die nodig zijn om 

het beoogde resultaat te realiseren. De opleiding ondersteunt de deelnemer hierbij actief, onder meer door 

hem/haar te informeren, te begeleiden en te activeren. De opleiding neemt de verantwoordelijkheid echter 

niet van de deelnemer over.  

 

Binnen een aantal opleidingen wordt een beroep gedaan op een zogenaamde werkplekbegeleider, dit is 

niet binnen alle opleidingen het geval. De werkplekbegeleider ondersteunt de deelnemer bij het maken van 

een vertaalslag van de theorie naar de eigen dagelijkse praktijk. Hij/zij doet dit door zich op de hoogte te 

stellen van de binnen de opleidingsonderdelen behandelde materie, en raakvlakken te zoeken met datgene 

wat in dit kader plaatsvindt binnen het eigen bedrijf of in de directe omgeving daarvan. Hij/zij stimuleert de 

deelnemer in dit kader tot nadenken en gaat het gesprek aan over zijn/haar conclusies. In algemene zin 

heeft de werkplekbegeleider een coachende en begeleidende rol en stimuleert hij/zij de deelnemer tot 

ontwikkeling. Het is noodzakelijk dat de werkplekbegeleider, binnen het specifieke vakgebied waarin de 

deelnemer wordt opgeleid, tenminste op een gelijkwaardig niveau acteert.  
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3 Toezicht op kwaliteit en uitvoering van onderwijs en examens 

 

Artikel 7   Centrale Examencommissie 

 

In het kader van versterking en borgen van de kwaliteit en uitvoering van examens van de opleidingen van 

Avans
+
 is er een centrale examencommissie (CEC) ingesteld. De CEC heeft als taak het maken van centraal 

beleid  over de kwaliteit en uitvoering van examens, zoals die door de opleidingsexamencommissies van de 

verschillende opleidingen wordt toegepast. De CEC bepaalt in haar beleid de norm waaraan de kwaliteit en 

uitvoering van examens moet voldoen.  

 

Op basis van dit beleid ziet de opleidingsexamencommissie toe op de borging van kwaliteit van de exa-

mens. Op opleidingsniveau is er een opleidingscommissie ingesteld die verantwoordelijk is voor de kwali-

teit, inhoud en toetsing binnen de opleiding. De CEC heeft een sturende en controlerende functie naar de 

opleidingsexamencommissies. 

 

Artikel 8   Opleidingsexamen Commissie 

 

a. Wettelijke taken 

Op opleidingsniveau is er een opleidingscommissie ingesteld die verantwoordelijk is voor de kwaliteit, in-

houd en toetsing binnen de opleiding. De opleidingsexamencommissie heeft tot taak toe te zien op de 

borging van de kwaliteit van de examens, onder andere op de betrouwbaarheid en validiteit van het toets-

systeem, het bewaken van consistentie, afwijkingen en jurisprudentie. De opleidingsexamencommissie ziet 

toe dat de examinering en toetsing plaatsvindt overeenkomstig wettelijke bepalingen en overeenkomstig 

de onderwijs- en examenregeling van de opleiding. De opleidingsexamencommissie neemt besluiten, in-

dien vanwege bijzondere situaties afwijking nodig is ten opzichte van de in de Onderwijs- en examenrege-

ling opgenomen bepalingen. De opleidingsexamencommissie neemt besluiten omtrent vrijstellingen. Te-

vens wijst de opleidingsexamencommissie examinatoren aan (artikel 7.12 c WHW). De opleidingsexamen-

commissie reikt de getuigschriften uit. De opleidingsexamencommissie legt schriftelijk verantwoording af 

van haar activiteiten. De opleidingsexamencommissie heeft de wettelijke verplichting jaarlijks verslag te 

doen van haar werkzaamheden aan de directie. 

 

In geval van fraude kan de opleidingsexamencommissie de deelnemer het recht ontnemen één of meer 

toetsen af te leggen. In geval van ernstige fraude kan het Managementteam van Avans
+
 op voorstel van de 

opleidingsexamencommissie de inschrijving voor de opleiding van de deelnemer definitief beëindigen. 

 

 

b. De opleidingsexamencommissie en kwaliteit van onderwijs en examens 

De opleidingsexamencommissie heeft de bevoegdheid om vast te stellen of de deelnemer voldoet aan het 

vereiste eindniveau van de opleiding. Dit raakt direct de onderwijskwaliteit van de opleiding. Deze kwaliteit 
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is binnen de opleiding breed bespreekbaar. Delen van kennis en ervaring, bijvoorbeeld in de vorm van 

peerreviews en benchmarks is daarbij essentieel. De projectleider van de opleiding houdt de eindverant-

woordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs. Ook is van belang dat de projectleider een visie heeft 

op kwaliteit van de examinering en op de verbetering daarvan.  

 

 

c. Taakafbakening en transparantie 

 

De opleidingsexamencommissie heeft bij de uitoefening van haar taken te maken met CEC, deelnemers, 

docenten, examinatoren, administratieve ondersteuning, directie en College van Beroep voor de Examens. 

De borging van de kwaliteit van examens is niet alleen een zaak van opleidingsexamencommissies, maar 

komt ook in interactie met andere actoren tot stand. De opleidingsexamencommissie treedt in de uitoefe-

ning van haar taken in de relatie met andere partijen op professionele wijze op. 

 

Artikel 9   Onafhankelijkheid  

In artikel 7.12a van de WHW is aan het College van Bestuur / Directie opgedragen de onafhankelijke positie 

van de opleidingsexamencommissie te waarborgen.  

 

Onafhankelijkheid wil zeggen dat de richtlijnen van de centrale examencommissie (CEC) en de uitspraken 

van de opleidingsexamencommissie (OEC) ten aanzien van de examinering van deelnemers bindend zijn. 

Ook de aanwijzingen die de CEC/OEC geven ten aanzien van de borging van de kwaliteit van de examens 

zijn bindend. 

 

De CEC/OEC heeft geen hiërarchische verhouding ten opzichte van de projectleider of de directie. De 

commissies handelen op basis van een gezagsrelatie, gestoeld op deskundigheid. De onafhankelijkheid van 

de CEC/OEC impliceert dat de projectleider op geen enkele invloed uitoefent op de beoordeling. Wel kan 

de projectleider worden aangesteld als secretaris. Deze regel is in de vorm van een bindingsbesluit van de 

HBO-Raad aan alle hogescholen voorgeschreven. 

 

De CEC/OEC oefent haar onafhankelijke taak uit binnen de kaders van Avans
+
. 

 

Artikel 10   Interne ondersteuning  

De CEC/OEC en de projectleider worden bij hun taken ondersteund door de afdeling HRD (Human Resour-

ce Development) van Avans
+
. In deze afdeling zit een team van onderwijskundigen die voortdurend en sys-

tematisch werken aan de verbetering van alle producten van Avans
+
 . 

 

De afdeling Human Resource Development richt  zich actief op het optimaliseren van het kwaliteitsniveau 

van onderwijs en examinering binnen de opleidingen die deel uitmaken van het portfolio van Avans
+
. Be-

trokkenen worden in dit kader gevraagd en ongevraagd geadviseerd over mogelijkheden om kwaliteitsver-

betering te realiseren. De taakstelling van de afdeling Human Resource Development bestaat uit het:  
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 vaststellen van kwaliteitsstandaarden voor opleidingen en de organisatie daarvan 

 verwerven, uitbouwen en toegankelijk maken van opleidingskundige expertise 

 collegae ertoe bewegen deze standaarden te hanteren en deze expertise te benutten 

 

De afdeling Human Resource Development doet dit door periodiek audits uit te voeren, informatie op te 

vragen en te analyseren en vooral door te fungeren als vraagbaak en informatiekanaal voor alle betrokke-

nen.  Het initiatief hiertoe kan zowel komen vanuit de afdeling Human Resource Development zelf, als van-

uit de projectleider / OEC / CEC, maar ook door het Management Team van Avans
+
. Bevindingen worden in 

de eerste plaats teruggekoppeld naar de “interne opdrachtgever”, maar vervolgens ook breder gecommu-

niceerd zodat de leerervaring breder getrokken wordt. 

 

Artikel 11   Werkwijze centrale examencommissie 

 

De leden van de CEC komen, met uitzondering van de zomermaanden, tenminste éénmaal per maand bij-

een om sturing te geven aan het proces van toetsing en examinering. De leden bogen hierbij primair op 

hun deskundigheid en ervaring op het gebied van toetsing en examinering, en zijn in dit kader op de 

hoogte van alle relevante ontwikkelingen in dit vakgebied. Om hun taak vorm en uitvoering te geven zijn 

de leden van de CEC daarnaast individueel als voorzitter verbonden aan de opleidingsexamencommissies 

van de geaccrediteerde opleidingen van Avans
+
.  Naast de voorzitter zullen er bij de geaccrediteerde 

masteropleidingen twee docenten van de opleiding, waarvan minimaal één gepromoveerd, zitting hebben 

in de opleidingsexamencommissie. Bij een geaccrediteerde bachelor vervalt de eis van een gepromoveerde 

docent. 

 

Bij niet- geaccrediteerde opleidingen hebben de leden van de CEC geen zitting in de opleidingsexamen-

commissie.  In dat geval bestaat de opleidingsexamencommissie uit ten minste twee docenten van de op-

leiding. De leden van de CEC baseren hun beleid op datgene wat zij zelf hebben waargenomen als voorzit-

ter binnen de OEC’s van de geaccrediteerde opleidingen, of datgene waarvan zij in kennis zijn gesteld via 

de reflectierapporten door de OEC’s van de niet-geaccrediteerde opleidingen 

.   

Artikel 12   Werkwijze opleidingsexamencommissie 

a. Samenstelling en organisatie 

 

De leden van de OEC komen tenminste éénmaal fysiek bijeen gedurende de looptijd van een opleiding (of 

cluster daarvan), en tenminste éénmaal per kalenderjaar. De OEC bestaat uit: 

 

De voorzitter: Binnen een geaccrediteerde masteropleiding is dit een afgevaardigde van de Centrale 

Examencommissie. Binnen niet-geaccrediteerde opleidingen is dit één der leden, niet zijn-

de de projectleider. 

De leden: Binnen een geaccrediteerde masteropleiding zijn dit twee docenten van de opleiding, 

waarvan minimaal één is gepromoveerd binnen het betreffende vakgebied. Binnen niet-
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geaccrediteerde opleidingen of binnen geaccrediteerde bachelors vervalt de eis van een 

gepromoveerde docent.  

De secretaris: Binnen zowel geaccrediteerde als niet-geaccrediteerde opleidingen wordt deze rol in de 

regel vervuld door de projectleider van de opleiding. De projectleider heeft géén inhou-

delijke functie binnen de OEC.  

 

b. Rol ten aanzien van de borging van examens en tentamens 

 

De primaire verantwoordelijkheid voor kwaliteitsborging van de examinering ligt bij de projectleider van de 

opleiding en bij de examinatoren die met de uitvoering van de examinering zijn belast.  

 

De opleidingsexamencommissie heeft de taak toe te zien op de borging van de kwaliteit van de examens. 

De opleidingsexamencommissie dient met het oog op het uitoefenen van laatstgenoemde taak inzicht te 

hebben of te krijgen in hoe getoetst wordt en waarom op deze wijze wordt getoetst en hoe de normering 

wordt vastgesteld. Er geldt de verplichting om alle door de opleidingsexamencommissie gevraagde inlich-

tingen te verstrekken. Dat wil zeggen, dat opleidingsexamencommissies om bovenbedoelde taken uit te 

kunnen oefenen, informatie kunnen opvragen bij de projectleider, examinatoren, het backoffice of bij do-

centen over de onderwijskundige en didactische uitgangspunten voor het onderwijs en over het toetsbe-

leid. Ook kan de opleidingsexamencommissie informatie inwinnen over de kwaliteit van de tentaminering 

en examinering. 

 

Daarmee verantwoorden projectleiders en examinatoren hun handelen aan de opleidingsexamencommis-

sie. Het verstrekken van inlichtingen aan de opleidingsexamencommissie is verplicht. De door de oplei-

dingsexamencommissie gevraagde inlichtingen worden besproken met de projectleider en de examinato-

ren. Op grond van de inlichtingen en rapportages heeft de opleidingsexamencommissie de wettelijke be-

voegdheid aanwijzingen te geven of richtlijnen op te stellen. Indien een deelnemer bij de opleidingsexa-

mencommissie een verzoek of klacht indient, waarbij een examinator betrokken is die lid is van de oplei-

dingsexamencommissie, neemt de betrokken examinator geen deel aan de behandeling van het verzoek of 

de klacht. De opleidingsexamencommissie hanteert een onderzoeksmethodiek om de kwaliteit van de 

examinering te borgen. De methodiek wordt in de eerste zitting in een nieuw studiejaar vastgesteld en na 

afloop van het studiejaar verantwoord in het jaarverslag.  

 

c. Adviesrol ten aanzien van curriculumontwikkeling, toetsbeleid en OER 

De opleidingsexamencommissie heeft een adviserende rol ten aanzien van de ontwikkeling van het curricu-

lum, het toetsbeleid en bij de totstandkoming van de onderwijs- en examenregeling. De opleidingsexa-

mencommissie heeft in deze geen beslissende rol. Hiermee wordt voorkomen dat de opleidingsexamen-

commissie op de stoel gaat zitten van de projectleider of van docenten die met het verzorgen en ontwikke-

len van onderwijs of met toetsbeleid zijn belast.  
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De taak van de opleidingsexamencommissie om de kwaliteit van de examinering te borgen wordt als toe-

zichthoudende rol op de examens achteraf uitgevoerd. 

 

d. Opleidingsexamencommissie als eerste aanspreekpunt 

 

De opleidingsexamencommissie is eerste aanspreekpunt als er vragen rijzen over de examinering. In dat 

licht draagt de opleidingsexamencommissie zorg voor: 

 

 een laagdrempelige loketfunctie als aanspreekpunt voor de examinering; 

 begrijpelijke en tijdige schriftelijke communicatie van haar besluiten; 

 een hoge mate van accuratesse en zorgvuldigheid ten aanzien van toepassing van wet- en 

re 

 gelgeving; 

 transparantie in haar handelen naar professionals in de organisatie.  

 

De uitspraken van de opleidingsexamencommissie zijn openbaar met in achtneming van privacy-aspecten. 

De opleidingsexamencommissie vergaart aan de hand van klachten inzicht in de wijze waarop de examine-

ring plaats vindt en corrigeert zo nodig.  

 

e. Het geven van aanwijzingen 

 

De opleidingsexamencommissie kan bindende uitspraken doen ten aanzien van de examinering van deel-

nemers. Ook kan de opleidingsexamencommissie bindende uitspraken doen over de borging van de kwali-

teit van examens. Bij uitspraken ten aanzien van de examinering staat beroep open voor deelnemers. Indien 

een projectleider binnen redelijke termijn geen gevolg geeft aan een bindende uitspraak van een oplei-

dingsexamencommissie, maakt de opleidingsexamencommissie hier melding van aan de Directie. De direc-

tie toetst (formeel juridisch) of de betreffende uitspraak binnen de wettelijke bevoegdheid van de oplei-

dingsexamencommissie valt. Indien dat het geval is, dient de aanwijzing van de opleidingsexamencommis-

sie onverwijld te worden opgevolgd.  

 

De opleidingsexamencommissie wijst examinatoren aan. Dit zijn docenten die overeenkomstig hun functie 

gekwalificeerd zijn om als examinator op te treden. Indien de opleidingsexamencommissie signaleert dat 

een examinator zijn taak niet adequaat uitvoert, spreekt zij de examinator daarop aan en treedt zij zo nodig 

corrigerend op. De opleidingsexamencommissie stelt de projectleider hiervan in kennis. 

 

f. Taken ten aanzien van de besluitvorming en archivering 

 

De opleidingsexamencommissie draagt er zorg voor dat besluiten worden genomen en schriftelijk worden 

vastgelegd overeenkomstig de daarvoor geldende wettelijke procedures en voorschriften. De opleidings-
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examencommissie archiveert haar besluiten en borgt de kwaliteit van de archivering, bijvoorbeeld ten aan-

zien van de termijn voor de bewaring van gegevens en de toegankelijkheid daarvan. 

 

g. Functie en taken ten aanzien van het jaarverslag 

 

De functies van het uitbrengen van een jaarverslag zijn: verantwoording afleggen en reflectie op het eigen 

functioneren. 

 

h. Verantwoording 

 

De opleidingsexamencommissie legt verantwoording af in de vorm van een jaarverslag.  

De CEC stelt in elk geval kwaliteitseisen aan de rapportage van de opleidingsexamencommissie. De oplei-

dingsexamencommissie is verplicht in het jaarverslag te rapporteren over de met examinering en toetsing 

samenhangende klachten. In het jaarverslag is de wijze opgenomen waarop de opleidingsexamencommis-

sie met klachten is omgegaan. 

 

Het jaarverslag wordt uitgebracht aan de directie en de projectleiders. In het jaarverslag zijn uitspraken op-

genomen over de aangetroffen kwaliteit van de toetsing en de bevindingen daarover van de opleidings-

examencommissie, mede op grond van de door de opleidingsexamencommissie gehanteerde methodiek 

ten aanzien van de borging van de kwaliteit van de examens. Daarnaast worden in het jaarverslag de ge-

nomen besluiten ten aanzien van casuïstiek opgenomen. De rapportages van de opleidingsexamencom-

missies en signalen van opleidingsexamencommissies komen in elk geval één maal per jaar aan de orde tij-

dens gesprekken van de projectleider met de directie. 

 

i. Reflectie op het eigen functioneren 

 

De opleidingsexamencommissie reflecteert op haar eigen functioneren ten aanzien van de professionaliteit 

in oordeelsvorming en besluitvorming. Te hanteren criteria zijn onder meer: 

 begrijpelijke en tijdige communicatie; 

 makkelijk toegankelijk als aanspreekpunt voor de examinering; 

 periodieke evaluatie van de gehanteerde methodiek ten aanzien van de borging van de 

kwaliteit van de examens; 

 zorgvuldige verslaglegging en archivering; 

 pro-actief in het terugkoppelen van ervaring naar de opstellers van de onderwijs- en examenrege-

ling. 

 

Artikel 13   Eisen aan deskundigheid en samenstelling 

Ten aanzien van de deskundigheid die verlangd wordt van leden van de CEC/OEC gelden de volgende 

richtlijnen; 
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De voorzitter heeft als taak te zorgen voor consistentie en regie. De voorzitter geeft leiding aan de oplei-

dingsexamencommissie. De voorzitter is in staat tot zorgvuldige en consistente uitvoering, zodat wordt ge-

borgd dat alle beslissingen in gelijke gevallen ook gelijk uitvallen. De voorzitter heeft ervaring met en ken-

nis van toepassing en uitvoering van de onderwijs- en examenregeling. Docenten die lid zijn van de oplei-

dingsexamencommissie hebben inzicht in de inhoud (de onderwijs- en examenregeling) en de organisatie 

van de opleiding, en de daarmee samenhangende werkprocessen. Het is van belang dat de deskundigheid 

ten aanzien van alle relevante aspecten wordt geborgd. De deskundigheid hoeft niet per se vakinhoudelijk 

te zijn. De wettelijke eisen ten aanzien van de deskundigheid zijn in vergelijking met de eerdere wettelijke 

regeling minder direct gekoppeld aan de deskundigheid op het terrein van de betreffende opleiding. Voor 

de samenstelling van de CEC/OEC wordt verwezen naar bijlage 3.  
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4 inschrijving en toelating 

Artikel 14   Inschrijving 

 

De deelnemer meldt zich aan voor een opleiding door: 

 

1. een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier op te sturen naar: 

 

Avans
+
 

T.a.v. de commerciële binnendienst  

Postbus 2087 

4800 CB  Breda      

 

2. De deelnemer kan zich tevens online inschrijven via onze website www.avansplus.nl.  

 

Direct na het ontvangen van de inschrijving worden diploma’s, een pasfoto en een kopie van het paspoort 

gevraagd. Met de inschrijving geeft de deelnemer te kennen, mits de deelnemer wordt toegelaten tot de 

opleiding (zie verdere procedure), deel te willen nemen aan de opleiding. Na inschrijving ontvangt de deel-

nemer binnen 2 weken een (schriftelijke) bevestiging.  

 

Voor sommige opleidingen is een numerus fixus ingesteld. Slechts in incidentele gevallen kan hiervan wor-

den afgeweken. Wanneer het aantal inschrijvingen het maximum overschrijdt wordt een wachtlijst aange-

legd. Kandidaten op de wachtlijst en deelnemers die doorstromen vanuit andere opleidingen van Avans
+
 

hebben voorrang bij toelating voor een eerstvolgend studiejaar.  

Artikel 15   Annulering 

De inschrijving is niet vrijblijvend. Annulering dient schriftelijk te geschieden. Het is de verantwoordelijkheid 

van degene die annuleert te kunnen bewijzen dat de annulering daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Bij 

voorkeur vindt annulering daarom plaats door middel van een aangetekend schrijven.   

 

Gedurende 7 werkdagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand met betrekking tot educatieve 

diensten heeft de consument het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien 

niet alle gegevens zijn verstrekt (zie aanbod), dan bedraagt deze termijn zeven werkdagen na het alsnog 

verstrekken ervan tot een maximum van 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst. Bij annulering 

door de deelnemer of diens werkgever na het verstrijken van deze 7 werkdagen worden kosten in rekening 

gebracht, respectievelijk: 

 

• Bij annulering tot 8 weken voor aanvang wordt een bedrag ter waarde van 10% van de oplei-

dingskosten in rekening gebracht, met een minimum van € 50.  

• Bij annulering tussen de 8 en 4 weken voor aanvang wordt een bedrag ter waarde van 25% van 

de opleidingskosten in rekening gebracht, met een minimum van € 50.  

http://www.avansplus.nl/
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• Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang wordt een bedrag ter waarde van 50% van de op-

leidingskosten in rekening gebracht, met een minimum van € 50.  

• Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang  zijn de volledige opleidingskosten verschuldigd.  

• Avans
+
 behoudt zich het recht voor om de opleiding bij onvoldoende inschrijvingen niet te la-

ten plaatsvinden. Het voor doorgang benodigde aantal wordt door de projectleider van Avans
+
 

vastgesteld. De beslissing de opleiding al dan niet door te laten gaan, wordt uiterlijk twee we-

ken voor aanvang aan de betrokkenen gecommuniceerd. Tegen deze beslissing kan geen be-

roep worden aangetekend. 

 

Artikel 16   Toelating 

 

De deelnemer heeft voor aanvang een intakegesprek met de projectleider van de opleiding. Het intakege-

sprek dient om de deelnemer te informeren over relevante zaken betreffende de opleiding. Tevens wordt 

door de projectleider bepaald of de deelnemer voldoet aan de instroomvereisten voor de opleiding. De in-

stroomvereisten worden vermeld op de website van Avans
+
 bij de beschrijving van de opleiding. De deel-

nemer is verplicht desgevraagd bewijsmateriaal te tonen aan de hand waarvan dit kan worden vastgesteld. 

Indien de deelnemer niet voldoet aan de gestelde eisen dan kan deze niet tot de opleiding worden toege-

laten. Avans
+
 behoudt zich het recht individuele deelnemers de toegang tot de leergang te weigeren of te 

ontzeggen. 

 

16.1 Assessment 

Bij sommige opleidingen vormt een assessment onderdeel van de toelatingsprocedure. Indien dit het geval 

is dan wordt dit vermeld op de website. De projectleider beslist of een assessment noodzakelijk is, tegen 

deze beslissing kan niet in beroep worden gegaan. Een assessment is een toelatingstest die een indicatie 

geeft van de capaciteiten en de ontwikkelbaarheid van de deelnemer, en daarmee van diens kansen om de 

opleiding succesvol af te ronden. Een assessment kan bestaan uit respectievelijk: 

 test numeriek denken 

 test begripsrelaties (verbaal denken) 

 een persoonlijkheidsanalyse 

 

Het assessment wordt uitgevoerd door een gekwalificeerd deskundige. De deskundige adviseert de pro-

jectleider naar aanleiding van de resultaten van het assessment over de toelaatbaarheid van de  deelnemer. 

De kosten voor het assessment worden aan de deelnemer doorberekend. Wanneer de inschrijving definitief 

wordt, worden de kosten voor de assessment in mindering gebracht op de totale opleidingskosten.  

 

16.2 Opleidingsadvies 

Naar aanleiding van de toelatingsprocedure ontvangt de deelnemer van de projectleider een persoonlijk 

advies, er zijn hierbij drie opties: 

 De deelnemer krijgt het advies om niet deel te nemen aan de opleiding omdat kennis en ervaring niet 

toereikend zijn en / of de persoonlijke situatie en motivatie aanleiding vormen tot een negatief advies. 
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 De deelnemer krijgt het advies (eerst) deel te nemen aan een andere opleiding  om de kennis en vaar-

digheden op het vereiste instroomniveau te brengen. 

 De deelnemer krijgt de mogelijkheid rechtstreeks in te stromen in de opleiding. 

 

Het advies van de projectleider is bindend, tegen dit advies kan niet in beroep worden gegaan. 

 

Voor de specifieke instroomvereisten betreffende de opleiding wordt verwezen naar bijlage 4.  

 

Artikel 17    Kosten en betaling 

 

De kosten voor deelname, examinering en diplomering worden bij instroom voor het gehele traject vastge-

steld. De deelnemer of het bedrijf ontvangt na opstart van de opleiding een factuur voor de kosten. Beta-

ling dient te gebeuren binnen 21 dagen na ontvangst van deze factuur. De deelnemer of het bedrijf kun-

nen er echter voor kiezen het verschuldigde bedrag  in een keer of in termijnen te betalen. De kosten voor 

leermiddelen en arrangement dienen in zijn geheel voor aanvang van de opleiding te worden voldaan. 

 

1 Wanneer een factuur na twee herinneringen nog niet is voldaan, heeft een deelnemer geen toegang 

meer tot bijeenkomsten, worden papers niet meer beoordeeld, mondelinge examens niet meer afge-

nomen en worden er geen diploma’s, certificaten of bewijzen van deelname verstrekt. De vordering 

blijft, vermeerderd met rente en eventuele incassokosten, wel bestaan.  

2 Wanneer de factuur na de hierboven beschreven situatie alsnog wordt voldaan, kunnen extra kosten in 

rekening worden gebracht. Een betalingsregeling kan uitsluitend in overleg met de projectleider wor-

den gemaakt. 
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5 Deelname en aanwezigheid 

Artikel 18   Aan- en afwezigheid 

 

Voor de collectieve bijeenkomsten geldt een aanwezigheidsplicht, tenzij anders aangegeven door de pro-

jectleider. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer aan de bijeenkomsten deel te nemen, 

tenzij hij over vrijstellingen beschikt. Afwezigheid wordt geregistreerd. Bij onvoldoende aanwezigheid en/of 

 ongeoorloofde afwezigheid kan de projectleider de deelnemer uitsluiten van diplomering.  

 

Bij ongeoorloofd verzuim bij toets momenten, of het niet of niet tijdig inleveren van een opdracht, volgt de 

beoordeling niet voldaan aan de eis (NV). Dit betekent dat de deelnemer het desbetreffende studieonder-

deel niet heeft afgerond en de eerst volgende gelegenheid als herkansing geldt. Indien géén herkansingen 

meer mogelijk zijn dan komt de deelnemer niet langer voor diplomering in aanmerking.  

Artikel 19   Ziekte of overmacht 

Verzuim door ziekte of andere zwaarwegende redenen dient zo snel mogelijk, en ten minste voor aanvang 

van de betreffende bijeenkomst(en), te worden gemeld bij de medewerker backoffice.  

 In gevallen van overmacht, waardoor een deelnemer de opleiding niet kan voltooien of niet kan vol-

doen aan deadlines of aanwezigheid, beslist de projectleider op welke wijze de deelnemer alsnog de 

opleiding kan voltooien.  

 Indien een deelnemer de opleiding in zijn geheel of één of meer thema’s met een volgende groep 

moet volgen, worden hiervoor kosten in rekening gebracht. Er vindt geen restitutie plaats van eerder 

betaalde opleidingskosten of kwijtschelding indien er nog niet is betaald.  

 Wanneer een deelnemer in een overmacht situatie zoals hierboven terecht komt, dient de deelnemer 

binnen twee weken de projectleider schriftelijk hiervan op de hoogte te brengen.  

Artikel 20   Wangedrag 

 

Een deelnemer die niet tijdig aanwezig is voor zijn les kan door een docent worden geweigerd. Bij wange-

drag kan de docent de deelnemer verzoeken de les te verlaten. Dergelijke incidenten worden geregistreerd 

en gemeld aan de projectleider van de opleiding.   

 

Voortijdig verlaten van een les is in overige gevallen alleen toegestaan na overleg met de docent en/of de 

projectleider. De deelnemer plaatst elke bijeenkomst zijn handtekening op een presentielijst. Indien geen 

handtekening is geplaatst kan dit als verzuim worden gerekend, ongeacht of de deelnemer wel of niet 

aanwezig is geweest gedurende de bijeenkomst. Het plaatsen van een handtekening namens een mede-

deelnemer wordt beschouwd als valsheid in geschrifte, en kan leiden tot ontzegging van deelname van de 

betreffende deelnemer(s) aan de opleiding.  
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Artikel 21   Verlof  

 

Bij het maken van het lesrooster wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de reguliere vakantieperi-

odes in de regio waarin de opleiding wordt aangeboden. In afwijking van het geplande lesrooster bestaat 

voor de deelnemers in het lopende schooljaar géén mogelijkheid om extra verlof of vakantie op te nemen. 

Indien de deelnemer besluit, toch verlof op te nemen gedurende het cursusjaar is dit volledig de verant-

woording van de deelnemer. De deelnemer is dan zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van lesmateri-

aal dat tijdens de lessen is verstrekt. Geroosterde/gereserveerde weken kunnen in overleg met de project-

leider worden gevuld met inhaallessen, dan wel tentamens.  

 

Artikel 22   Voortijdige beëindiging en/of uitsluiting 

 

De projectleider kan in het belang van de opleiding en de studievoortgang van anderen een deelnemer de 

verdere toegang tot de bijeenkomsten ontzeggen als er sprake is van onregelmatigheden of bedrog in het 

niet juist aanleveren van gegevens op grond waarvan de deelnemer is toegelaten tot de opleiding. Bij, al 

dan niet vrijwillige, voortijdige beëindiging van de opleiding vindt geen restitutie plaats van deelnamekos-

ten en  kosten voor leermiddelen of arrangementskosten. Het gehele bedrag dient te worden voldaan. 

Wanneer de deelnamekosten door de werkgever worden voldaan en de voortijdige beëindiging niet ver-

wijtbaar is aan de deelnemer, mag de werkgever in overleg met de projectleider een andere werknemer 

aan de opleiding laten deelnemen. Deze werknemer dient net als de te vervangen deelnemer te voldoen 

aan de voor de opleiding geldende toelatingseisen en te worden toegelaten door de projectleider van de 

opleiding. Eventuele extra kosten die voortkomen uit het tussentijds in- of uitstromen van deelnemers 

worden door Avans
+
 doorberekend aan de deelnemer of diens werkgever. 
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6 Toetsing en beoordeling 

Artikel 23   Vrijstelling 

 

Het verlenen van vrijstelling geschiedt uitsluitend op verzoek van de deelnemer. Per opleiding is een  stu-

diegids beschikbaar waarin staat omschreven wanneer en onder welke voorwaarden een deelnemer in 

aanmerking kan komen voor een vrijstelling. Verzoek tot vrijstellingen dient schriftelijk te worden inge-

diend bij de projectleider bij de start van de opleiding. De projectleider vraagt advies aan de OEC van de 

opleiding.  

 

De deelnemer dient voor alle bewijslast te zorgen die aantoont dat hij het betreffende onderdeel voldoende be-

heerst. Indien de deelnemer onvoldoende bewijslast aanlevert kan de OEC het verzoek niet in behandeling ne-

men. In dit geval wordt het verzoek tot vrijstelling afgewezen. De OEC is gerechtigd advies van één of meerdere 

vakdocenten te vragen.  

 

Indien een gesprek ter aanvulling op de aangedragen bewijslast noodzakelijk is dient de deelnemer hieraan 

volledige medewerking te verlenen. De OEC beslist over het al dan niet toekennen van een vrijstelling. De 

deelnemer ontvangt via de projectleider schriftelijk bericht over het genomen besluit, de deelnemer kan 

tegen dit besluit niet in beroep gaan.  

 

Vrijstelling ontslaat de deelnemer van de verplichting deel te nemen aan de opleidingsactiviteiten en exa-

minering behorende bij het onderdeel waarvoor hij/zij is vrijgesteld. Voor de onderdelen waarvoor vrijstel-

ling is verleend, wordt op de cijferlijst de code VR (vrijstelling) vermeld. Vrijstelling ontslaat de deelnemer 

niet van de verplichting het desbetreffende onderdeel te verwerken in een (eventuele) integratieve eind-

toets.  

 

Artikel 24    Maken en inleveren van toetsen 

 

Elk afzonderlijk programmaonderdeel waaruit een opleiding bestaat wordt (tenzij nadrukkelijk an-

ders aangegeven) afgerond met een toets ter beoordeling van de leerresultaten. De toetsen heb-

ben betrekking op de leerstof die is behandeld in het desbetreffende onderdeel.  Vooraf wordt 

door de docent inzichtelijk gemaakt welke materie beheerst dient te worden en op welke wijze ge-

toetst wordt of dit het geval is. Tevens geeft de docent inzicht in de weging van de specifieke on-

derdelen. De CEC kan, al dan niet naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek, besluiten de 

toetsen zelf bij te wonen en/of aan derden toestemming verlenen dit namens hen te doen.  

 

De deelnemer dient de toets zelfstandig af te leggen, tenzij uitdrukkelijk toestemming is verleend 

dit met mededeelnemers te doen. Hulp van derden buiten de opleiding is niet toegestaan en kan 

als fraude worden aangemerkt. Avans
+
 behoudt het recht ingeleverde stukken op plagiaat of an-

dersoortige  fraude te controleren. Indien de toets op locatie van Avans
+
 plaatsvindt dient de 
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deelnemer desgevraagd een legitimatiebewijs te kunnen overhandigen. De toets blijft eigendom 

van Avans
+
 en mag niet zonder uitdrukkelijke toestemming worden gedeeld met derden.  

 

Schriftelijke opdrachten dienen conform de in het rooster vastgestelde inleverdata digitaal te worden inge-

leverd via Blackboard. Eindwerkstukken dienen eveneens in hard-copy (indien aangegeven in meervoud) te 

worden ingeleverd bij de medewerker backoffice. De projectleider stelt de einddatum vast waarop de op-

dracht ingeleverd moet zijn. Deze deadline wordt vastgesteld om  alle deelnemers evenveel tijd te geven 

om de desbetreffende opdracht te maken en om de docent de gelegenheid te bieden alle stukken objectief 

in een korte periode te beoordelen. Indien het voor een deelnemer door omstandigheden niet mogelijk is 

om de deadline te halen, kan hij bij de projectleider een schriftelijk verzoek tot uitstel aanvragen. Dit dient 

uiterlijk twee weken voor de deadline te gebeuren. De deelnemer geeft in het verzoek aan wat de reden 

voor de uitstelaanvraag is. De projectleider beslist, in samenspraak met de OEC of en hoeveel uitstel er 

wordt verleend en wat hiervan de consequentie is.  

 

Artikel 25   Toetsen in bijzondere omstandigheden 

 

Een gehandicapte deelnemer is gerechtigd een toets c.q. tentamen af te leggen op een wijze die is aange-

past aan de mogelijkheden die de lichamelijke of zintuiglijke gesteldheid van de deelnemer biedt. De afwij-

kende toetsvorm moet voldoen aan de toets technische eisen zoals validiteit en betrouwbaarheid. 

 

Artikel 26   Gevallen van poging tot fraude en onregelmatigheid 

 

De deelnemer die zich op enigerlei wijze vóór, tijdens of na de toets aan frauduleuze handelingen schuldig 

maakt (bijvoorbeeld plagiaat/kopieergedrag van werkverslagen, tentamens en opdrachten) of op andere 

wijze onregelmatigheden veroorzaakt, kan van deelname aan de opleiding worden uitgesloten.  

 

Artikel 27   Inzien van toetswerk 

 

Indien de deelnemer behoefte heeft aan terugkoppeling op toetswerk dan wordt binnen twee weken na 

bekendmaking van de toetsresultaten inzage gegeven op de kantoorlocatie van Avans
+
 te Breda. Inzage 

vindt plaats zonder vakdocent en over de wijze van beoordelen wordt ter plekke niet gediscussieerd. Na in-

zage moet het tentamen of de kopie daarvan worden ingeleverd bij de backoffice medewerker. Eventuele 

vragen naar aanleiding van de inzage moeten door de deelnemer worden genoteerd en worden door  het 

Backoffice doorgegeven aan de betreffende docent.  

 

Artikel 28   Herkansing 

 

Elke deelnemer heeft het recht op één herkansing voor elk studieonderdeel, binnen een studiejaar zonder 

dat daar verder kosten aan verbonden zijn. De projectleider bepaalt het tijdstip / moment waarop de her-
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kansing plaatsvindt. Indien de toetsing groepswerk betreft kan de projectleider besluiten de deelnemer de 

toets in een alternatieve vorm te laten herkansen.  

 

Indien van een herkansing gebruik wordt gemaakt, zal dat herkansingscijfer gelden en vervalt de eerder 

behaalde score. Ook indien de eerdere score hoger is dan het herkansingscijfer.  

 

Verzuim zonder melding vooraf wordt aangemerkt als kans. Een gemiste toets door ziekte wordt niet als 

kans aangerekend. Om in aanmerking te komen voor een extra kans door ziekte, dient een doktersverkla-

ring te worden overlegd aan de projectleider. 

 

Indien het resultaat van de toets bij de herkansing wederom onvoldoende is, volgt een persoonlijk onder-

houd met de projectleider. De projectleider adviseert naar aanleiding daarvan de OEC. De OEC besluit naar 

aanleiding van dit gesprek of, en zo ja onder welke voorwaarden, een tweede herkansing mogelijk is. Aan 

een tweede herkansing zijn altijd kosten verbonden. De OEC heeft de mogelijkheid na de eerste herkan-

sing, met opgaaf van redenen, te besluiten de deelnemer géén gelegenheid te geven tot nieuwe herkan-

singen. Dit doet de OEC indien er bij één of meerdere kerndocenten gerede twijfel bestaat of de compe-

tenties van de deelnemer in potentie voldoende ontwikkelbaar zijn om gediplomeerd te kunnen worden. 

De deelnemer kan tegen deze beslissing in beroep gaan bij de CEC.  Indien géén extra gelegenheid  wordt 

toegekend ontvangt de deelnemer per afgerond studieonderdeel een deelcertificaat. Het is dan niet langer 

mogelijk een diploma te behalen. 

 

Artikel 29   Geldigheidsduur 

 

De geldigheidsduur van een met goed gevolg afgelegde toets bedraagt tenminste de doorlooptijd van de 

totale opleiding, vermeerderd met een factor 2. De OEC kan hiervan ten gunste van de deelnemer afwijken 

indien de inhoud van het programmaonderdeel na het verstrijken van deze periode niet meer dan margi-

naal is gewijzigd.   

 

Artikel 30   Bewaring  

 

Toetsen en de beoordelingsresultaten worden ten minste gedurende een periode van vijf jaar bewaard, ge-

rekend vanaf het moment dat de student de opleiding verlaat, of - indien bij het verlaten van de instelling 

een beroepsprocedure in dit kader aanhangig is - vijf jaar na beëindiging van deze procedure.  

 

Voor een overzicht van programmaonderdelen en bijbehorende toetswijzen wordt verwezen naar bijlage 2. 
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7  Beoordeling en diplomering 

Artikel 31    Kwalificaties 

 

Om in aanmerking te komen voor diplomering dient de deelnemer alle toetsen die binnen de opleiding 

worden afgenomen met voldoende resultaat te hebben afgelegd. De uitslag van de toets wordt door de 

medewerker backoffice schriftelijk aan de deelnemer bekend gemaakt. Hierbij kunnen de volgende kwalifi-

caties worden gebruikt: 

 

1. onvoldoende (O), voldoende (V), goed (G), niet voldaan aan de eis (NV) of 

 

2. een score op een schaal van 1 t/m 10  

 

De scores op een schaal van 1 t/m 10 worden als volgt gewaardeerd: 

 Cijfers < 5,5 is onvoldoende 

 Cijfers > 5,5 is voldoende 

 een 7,5 en hoger is goed  

 

Een deelnemer heeft het opleidingsonderdeel met voldoende resultaat afgerond wanneer de bijbehorende 

toets minstens met het cijfer 5,5 is gewaardeerd. 

 

3. een vrijstelling (VR) 

 

Zie voor de procedure m.b.t. het verkrijgen van vrijstellingen, artikel 23 van deze regeling. 

 

Artikel 32    Bezwaar 

 

Bezwaar tegen een beoordeling dient schriftelijk (en met onderbouwing) bij de projectleider plaats te vin-

den binnen vier weken na bekendmaking van de resultaten. Indien de aangedragen redenen gegrond be-

vonden worden dan wordt aan een onafhankelijke derde de opdracht te geven het toetswerk opnieuw te 

beoordelen en/of wordt de beoordeling aangepast. Het oordeel van de onafhankelijke derde is bindend, 

dit betekent dat het door hem/haar gegeven oordeel de nieuwe uitslag vormt, ook wanneer deze lager is 

dan het aanvankelijke oordeel.   

 

Artikel 33    Studievoortgangregistratie 

 

Het backoffice draagt zorg voor de registratie van de behaalde studieresultaten. Gedurende het opleidings-

jaar wordt iedere deelnemer in staat gesteld om door middel van de digitale leeromgeving een overzicht 

van de door hem of haar behaalde resultaten in relatie tot het onderwijs- en examenprogramma van de 

opleiding te volgen. 
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Artikel 34    Certificering en diplomering 

 

De deelnemer is geslaagd voor de opleiding wanneer alle opleidingsonderdelen zijn behaald. Hij/zij komt 

dan in aanmerking voor een diploma. Een diploma is een verzamelnaam voor alle officiële stukken die een 

persoon ontvangt als bewijs dat hij/zij heeft voldaan aan de eisen die een eindexamen aan hem gesteld 

heeft. Een diploma is een document waarmee is aangetoond en vastgelegd dat de bezitter een omschreven 

kwalificatie behaald heeft. Avans
+
 is als Rechtspersoon Hoger Onderwijs gerechtigd diploma’s uit te reiken 

aan deelnemers die daarvoor in aanmerking komen. Een diploma kan alleen worden uitgereikt als er ook 

daadwerkelijk toetsing heeft plaatsgevonden. De toetswijze binnen alle opleidingen staat onder toezicht 

van onze CEC/OEC.   

 

Een diploma kan worden beschouwd als een officieel bewijsstuk. De regel is dat altijd de naam uit het pas-

poort wordt gehanteerd. Avans
+
 bestaat uit meerdere BV’s. Een diploma is een verzamelnaam, er zijn dus 

meerdere soorten diploma’s.  

 

a. Bewijs van deelname 

Een Bewijs van Deelname wordt uitgereikt aan deelnemers die niet aangetoond hebben dat zij de eindkwa-

lificaties van de opleiding beheersen, maar die wel hebben deelgenomen aan die opleiding. Dus in alle ge-

vallen waarin géén toetsing heeft plaatsgevonden. Wanneer ook niet duidelijk is of iemand actief heeft 

deelgenomen (dus als er geen presentielijsten e.d. zijn) wordt geen Bewijs van Deelname uitgereikt.  

 

b. Certificaat 

Een certificaat wordt uitgereikt wanneer een deelnemer een gedeelte van een opleiding met succes  

heeft afgerond. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

 Een certificaat wordt alleen uitgereikt wanneer het afgeronde gedeelte ook daadwerkelijk getoetst 

is.  

 In principe kunnen meerdere certificaten leiden tot een diploma, ter afsluiting van een volledige 

opleiding.  

 Avans
+
 reikt in principe alléén certificaten uit bij uitstroom (wanneer de deelnemer stopt), en dus 

niet tussentijds terwijl de deelnemer nog bezig is.  

 

In geval dat een open opleiding in-company wordt uitgevoerd, maar de klant bepaalde delen (modules of 

vakken) daarvan heeft geschrapt of ingekort, dan wordt een certificaat uitgereikt. Dus géén diploma, want 

de opleiding is niet volledig doorlopen.    

 

Op een certificaat wordt duidelijk vermeld: 

 welke onderdelen met succes zijn afgerond.   

 Van welk curriculum (welke opleiding) deze onderdelen deel uitmaken 

. 
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Indien een opleidingstraject deel uit maakt van een groter geheel, maar ook los wordt aangeboden als zelf-

standige opleiding geldt de volgende regeling: 

  

De delen die los worden aangeboden en verkocht, worden gezien als zelfstandige opleiding, en worden 

dus ook met een diploma afgesloten. Hierbij gelden de volgende belangrijke voorwaarden: 

 er moet sprake zijn van een eindtoets, en deze moet ook behaald worden (indien niet alle eind-

kwalificatie gerealiseerd zijn dan wordt een certificaat uitgereikt) 

 er moet voldaan worden aan de minimale studiebelastingsnorm van 132 uren. 

Zodra de deelnemer in aanmerking komt voor een diploma of getuigschrift voor het geheel, dan dienen de 

eerder uitgereikte diploma's te worden ingeleverd en vernietigd. Het nieuwe diploma of getuigschrift (voor 

het geheel) komt dan in plaats van de eerder uitgereikte diploma's.  

 

c. Post bachelor diploma 

Wanneer een deelnemer een volledige, niet-geaccrediteerde opleiding (open, in company of maatwerk) 

met succes heeft doorlopen, en dus getoetst is dat hij/zij de eindkwalificaties beheerst, dan ontvangt deze 

een post-bachelor diploma. Hierbij gelden de volgende kanttekeningen: 

 De term post bachelor diploma betekent dat het diploma is afgegeven voor een niet reguliere op-

leiding op bachelorniveau (voorheen HBO-niveau genoemd). De term “post” slaat op “post-

initieel” dus niet op het bachelorniveau.  

 Ook voor maatwerk kan een post-bachelor diploma worden uitgereikt op voorwaarde  dat onaf-

hankelijke toetsing heeft plaatsgevonden. Op het diploma wordt vermeld dat het hier een oplei-

ding voor één specifieke opdrachtgever betreft. Dit om te voorkomen dat verwarring ontstaat met 

de “open opleidingen”.  

 Om een post-bachelor diploma’s uit te reiken stelt Avans
+
 niet alleen een minimaal niveau (het ba-

chelorniveau) maar ook een minimale studiebelasting verplicht van circa 132 uur. Bij een lagere 

studiebelasting is de opleiding te weinig omvattend om een post bachelordiploma uit te reiken, in 

dat geval wordt een certificaat uitgereikt.  

 

d. Getuigschrift: 

Een getuigschrift wordt uitgereikt aan een deelnemer die een geaccrediteerde (door de NVAO erkende) 

opleiding in zijn geheel met succes heeft afgerond.  

 

Artikel 35    Cum Laude 

 

De toevoeging cum laude wordt verleend indien voldaan is aan elk van onderstaande 6 criteria:  

 

 Tenminste 5 programmaonderdelen zijn onafhankelijk van elkaar getoetst en beoordeeld  

 Het gewogen gemiddelde van alle cijfers bedraagt tenminste 8,25 

 Géén enkel onderdeel is gewaardeerd met een (niet afgerond) cijfer lager dan 7,0 

 De opleiding is binnen de nominale opleidingsduur afgerond 
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 Geen enkel onderdeel is herkanst.  

 De deelnemer is voor geen enkel programmaonderdeel vrijgesteld. 

 De afrondende opdracht (indien van toepassing) is tenminste beoordeeld met het cijfer 8,0. 

 

Formatieve toetsen worden niet aangemerkt als kans. De resultaten van formatieve toetsen worden niet 

meegewogen in gemiddelden. De toevoeging cum laude wordt vermeld op het diploma.  

 

Artikel 36    Bijzondere bepalingen 

 

Alle diploma’s (in welke vorm dan ook) worden door  Avans Hogeschool B.V. uitgereikt. Dat betekent dat 

de “dochters” Avans Hogeschool MB BV en Scire niet zelfstandig certificeren en zij vallen onder de CEC van 

Avans
+
 .  

Kopieën van diploma’s en de eindresultaatoverzichten worden bewaard gedurende een periode van 20 

jaar. Een (ex-) deelnemer kan een kopie van een uitgereikt diploma schriftelijk opvragen via:   

 

Avans
+
 

T.a.v. de commerciële binnendienst  

Postbus 2087 

4800 CB  Breda 

  

Voor het uitgeven van duplicaten worden kosten in rekening gebracht, deze worden vooraf aan de opvra-

ger kenbaar gemaakt.  
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8 Kwaliteitszorg 

Artikel 37    Kwaliteitszorg 

 

Kwaliteitszorg bij Avans
+
 heeft betrekking op het vaststellen van de technische, functionele kwaliteit en re-

lationele kwaliteit van haar dienstverlening. Avans
+
 hanteert een systematische aanpak om de kwaliteit van 

haar opleidingen op al deze dimensies voortdurend te meten en te optimaliseren. Onder alle bij de oplei-

ding betrokken groepen worden daartoe periodiek evaluatiegegevens verzameld, die worden geanalyseerd 

en op het niveau van het programma als geheel worden beoordeeld. Het is de verantwoordelijkheid van de 

projectleider alle vereiste gegevens te verzamelen en desgevraagd (door de CEC, OEC en/of HRD) ter be-

schikking te stellen. Indien nodig wordt het programma door de projectleider bijgesteld.  

 

a. Technische kwaliteit 

De technische kwaliteit heeft betrekking op de kwaliteit van het onderwijskundig ontwerp van onze oplei-

dingen. Hierbij valt te denken aan de werkvormen, opbouw, complexiteit  en toetsing. De kwaliteit van het 

onderwijskundig ontwerp wordt gemonitord door HRD. Alle nieuwe opleidingen worden, alvorens zij wor-

den opgenomen in het portfolio van Avans
+
, aan een kritische toets onderworpen teneinde na te gaan of 

de eindkwalificaties, het opleidingsniveau, de didactische werkvormen en programmaopbouw, en de toet-

sing met elkaar in lijn zijn. Bestaande opleidingen worden periodiek onderworpen aan audits teneinde ver-

beterpunten te kunnen vaststellen.  

 

Kwaliteit van toetsing valt onder toezicht van de CEC/ OEC. De, in dit kader gestelde, kwaliteitseisen heb-

ben betrekking op:  

 

Validiteit: 

Een toets is valide als deze daadwerkelijk meet wat hij beoogt te meten qua kennis, vaardigheden en hou-

ding/gedrag, de samenstelling representatief is en het resultaat een voorspellende waarde heeft. Om de 

validiteit van het toetsingsproces te kunnen garanderen hanteert Avans
+
 de kwaliteitseisen aan toetsing 

zoals die zijn opgesteld door Klarus:  

 Oordelende benadering (waarderen van competentiebewijzen) 

 Authentiek (beoordelen van reële beroepssituaties) 

 Congruent (qua volgordelijkheid overeenkomstig met beroepspraktijk) 

 Geïntegreerd (combinatie van theorie- en praktijkelementen) 

 Criterium gerelateerd (niet norm gerelateerd) 

 Leerweg onafhankelijk (indien formatief, gebaseerd op competentie-eisen van de beroepspraktijk) 

 

Betrouwbaarheid: 

De betrouwbaarheid van een toets geeft aan in hoeverre er vertrouwen kan zijn in de toets als meting, on-

geacht de inhoud van de toets.  
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Transparantie: 

De transparantie van de toets houdt in dat de deelnemer voorafgaand aan de toets weet waarop hij wordt 

beoordeeld, hoe hij wordt getoetst, wat de toetstijd en de omvang van de toets is, wat de norm/cesuur is, 

welke hulpmiddelen hij mag gebruiken, etc. De waardering wordt altijd onderbouwd 

zodat de deelnemer deze kan benutten om aan zijn/haar verdere competentieontwikkeling gestalte te ge-

ven. 

 

Efficiëntie: 

De middels toetsing verkregen informatie weegt op tegen de benodigde investering qua tijd en geld. 

 

Inter-subjectiviteit: 

De uitspraken van twee of meer beoordelaars over een onderwerp stemmen met elkaar overeen en zijn 

transparant voor de deelnemer. 

 

Normering: 

Vooraf is duidelijk welk referentiepunt bij de boordeling gebruikt wordt (relatief, absoluut, ontwikkelings-

gericht) en welke beoordelingsschaal wordt toegepast (v/g, 1-10..) en waar de zak- of slaaggrens ligt. 

 

Eerlijkheid: 

De toets biedt de deelnemer eerlijke kansen om de gewenste competentie of het gewenste gedrag te to-

nen. 

 

Authenticiteit: 

De toets is ontleend aan reële beroepssituaties. 

 

Actualiteit: 

De toets stelt het competentieniveau van de deelnemer op het moment van toetsing vast. 

 

Objectiviteit: 

Het toetsresultaat wordt vastgesteld persoonsonafhankelijk- van beoordelaar én beoordeelde. 

 

Het is de verantwoordelijkheid van de projectleider ervoor te zorgen dat de toetsing voldoet aan boven-

staande criteria. Hij/zij wordt hierbij gevraagd en ongevraagd geadviseerd door de CEC / OEC en HRD.   

 

b. Functionele kwaliteit 

De functionele kwaliteit heeft betrekking op de mate waarin de opleiding voldoet aan de wensen en be-

hoeften van de samenleving in het algemeen en onze doelgroep(en) in het bijzonder. De projectleider is er 

primair verantwoordelijk voor te zorgen dat deze aansluiting optimaal is. Hij/zij laat zich gevraagd en on-

gevraagd adviseren door de Werkveld Adviesraad (WAR), die voor elke opleiding (of voor elk cluster van 

aanverwante opleidingen) afzonderlijk is ingesteld.  
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De functie van de WAR is het, in vroeg stadium, signaleren en  bespreken van actuele ontwikkelingen in het 

vakgebied. De WAR adviseert Avans
+
 hoe haar opleidingen optimaal kunnen blijven aansluiten bij deze ac-

tuele ontwikkelingen, en dus bij de wensen en behoeften van onze opdrachtgevers. De WAR komt hiertoe 

tenminste 2x per jaar bijeen. Over het algemeen staat een specifiek thema centraal, en wordt aan de leden 

gevraagd hun visie op specifieke ontwikkelingen te geven die relevant zijn voor de inhoud en opbouw van 

de opleidingen.   

Avans
+
 streeft naar een evenwichtige samenstelling van de WAR, en een evenredige vertegenwoordiging 

van alle relevante bedrijfstakken waarop de opleiding (of het cluster van opleidingen) zich richt. Leden 

worden uitgenodigd zitting te nemen. Aan leden van de WAR worden specifieke eisen gesteld. Zij dienen 

te begrijpen wat er speelt in het werkveld en in het verlengde daarvan aan welke kennis en vaardigheden 

behoefte is. De leden: 

 Zijn personen die op strategisch niveau betrokken zijn bij besluitvormingsprocessen binnen orga-

nisaties in de profit en non-profit sector.  

 Onderschrijven het belang van competentieontwikkeling en beschikken over een visie waarop dit 

gestalte zou moeten krijgen.  

 Hebben de bereidheid deze visie te delen met anderen, en staan er op hun beurt voor open van 

anderen te leren. 

 Hebben een constructief kritische houding ten aanzien van competentieontwikkeling binnen het 

bedrijfsleven in het algemeen en volwasseneneducatie in het bijzonder.  

 

c. Relationele kwaliteit 

De relationele kwaliteit heeft betrekking op de wijze waarop de deelnemer en anderen betrokkenen bij het 

opleidingsproces de interactie met (medewerkers van) Avans
+
 ervaart.  De evaluaties hebben betrekking op 

de volgende onderdelen: 

 Kwaliteit van de gebruikte materialen en faciliteiten 

 Kwaliteit van de organisatorische processen 

 Kwaliteit van de docenten en medewerkers 

 Klanttevredenheid 

 

De opleiding is logistiek ondergebracht binnen een Product Markt Combinatie (PMC). Expliciete afspraken 

zijn gemaakt en vastgelegd (voor alle bij de opleiding betrokkenen beschikbaar) over de volgende interne 

processen: 

 Interne communicatie en informatievoorziening 

 Kantoorartikelen en drukwerkverzorging 

 Post 

 Bemensing van het backoffice 

 Archief 

 Urenregistratie 

 Gebruik van de Blackboard binnen de opleiding 
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 Logistiek rondom de opleiding 

 Financiële en administratieve gang van zaken rondom de opleiding 

 Evaluatie van de opleiding 

 

Alle afspraken met externen worden vastgelegd in een afspraakoverzicht. Daarin verklaart de externe ak-

koord te gaan met de taakverdeling en organisatie van de opleiding zoals die in bovenstaande afspraken is 

vastgelegd.  

 

Artikel 38    Evaluatie 

 

De projectleider / CEC/ OEC/ HRD baseren zich in hun analyses in belangrijke mate op evaluatiegegevens 

die periodiek onder alle bij de opleidingen betrokken groepen worden verzameld. Evaluatie wordt binnen 

Avans
+
 vanuit de drie processtromen, onderwijs, organisatie en kwaliteit, benaderd. Evaluatie vindt in de 

regel plaats per studieonderdeel, door middel van een digitaal evaluatieformulier waarop door de project-

leider desgewenst mondeling toelichting kan worden gevraagd. Resultaten worden, indien hier aanleiding 

toe is, anoniem besproken met de docent(en) en andere betrokkenen.  

 

Daarnaast kunnen de projectleider / CEC/ OEC initiatief nemen tot tussentijdse evaluatie, bijvoorbeeld in 

het geval dat een programmaonderdeel door een nieuwe docent wordt verzorgd, of er aanleiding is te 

veronderstellen dat een programmaonderdeel niet naar behoren verloopt. De resultaten van evaluaties zijn 

van essentieel belang voor het streven van Avans
+
 haar dienstverlening continue te verbeteren. Deelnemers 

worden daarom vriendelijk doch dringend verzocht deze evaluaties na elk studieonderdeel in te vullen.  
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9 Bijzondere bepalingen 

Artikel 39    Regeling voor tussentijdse wijzigingen 

 

Avans
+
 behoudt zich het recht voor, indien hier naar oordeel van de projectleider en/of de examencommis-

sie aanleiding toe is, tussentijds wijzigingen door te voeren in het onderwijsprogramma. Hierbij is de pro-

jectleider er in alle gevallen verantwoordelijk voor dat de gestelde opleidingsdoelen gehandhaafd blijven 

en de wijziging niet ten koste gaat van de werkbaarheid voor de deelnemers en overige betrokkenen. Wij-

zigingen worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vier weken voor doorvoering, gecommuniceerd aan al-

le betrokkenen.  

Artikel 40    Klachten en regeling van bezwaar 

 

Avans
+
 hecht grote waarde aan een correcte benadering van haar relaties. Als Avans

+
 is tekortgeschoten in 

haar dienstverlening, wil zij zich graag inspannen om het op te lossen. de deelnemer kan zich hiervoor 

wenden tot de projectleider van de betreffende opleiding. 

 

a. Klachten ten aanzien van het onderwijsprogramma of toetsing 

Indien de deelnemer klachten heeft ten aanzien van (de uitvoering van) het onderwijsprogramma of toet-

sing/beoordeling kan deze dit kenbaar maken aan de projectleider. De projectleider neemt de klacht in be-

handeling en koppelt zijn/haar bevindingen binnen twee weken schriftelijk aan de deelnemer terug. Indien 

noodzakelijk geacht kan de projectleider vragen de klacht mondeling toe te lichten. 

 

b. Aantekenen van bezwaar 

Mocht de geboden oplossing voor de deelnemer onvoldoende zijn, dan kan de deelnemer bezwaar aante-

kenen.  

 

De deelnemer kan zijn/haar bezwaar schriftelijk indienen bij het directiesecretariaat. Voor een adequate 

behandeling dient de deelnemer in ieder geval het volgende op te nemen: 

1. een omschrijving van de klacht; 

2. de naam van de persoon en de afdeling op wie de klacht betrekking heeft;  

3. de datum waarop de gedraging waar de klacht over gaat heeft plaatsgevonden; 

4. kopieën van stukken die van belang zijn voor de klacht;  

5. de naam en het adres van de indiener;  

6. de handtekening van de indiener en de datum van ondertekening. 

 

De deelnemer wordt verzocht zo volledig en helder mogelijk te zijn bij het omschrijven en motiveren van 

de klacht om zo een correcte afhandeling te bespoedigen. Het directiesecretariaat beslist, afhankelijk van 

de aard hiervan, door wie de klacht in behandeling wordt genomen. Hierbij zijn twee opties mogelijk: 

 Indien de klacht betrekking heeft op toetsing en examinering, dan wordt deze in behandeling ge-

nomen door de Centrale Examencommissie.  
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 Indien de klacht betrekking heeft op uitvoering en organisatie van onderwijs, dan wordt deze in 

behandeling genomen door de Algemeen Directeur van Avans
+
 

c.        Afhandeling van het bezwaarschrift 

Het bezwaarschrift wordt vertrouwelijk behandeld. De ontvangst van het bezwaarschrift wordt binnen tien 

werkdagen bevestigd. De indiener kan verzocht worden zijn/haar klacht mondeling toe te lichten. Hier 

wordt een verslag van gemaakt. 

 

De medewerker op wie de klacht betrekking heeft, ontvangt een afschrift van het bezwaar. Ook krijgt  hij/zij 

de gelegenheid mondeling en/of schriftelijk een oordeel over de klacht te geven. De behandelaar legt het 

oordeel aan de deelnemer voor. Dit oordeel bevat een verslag van het eventuele horen van de deelnemer 

en de betrokken medewerker, de bevindingen en het advies. De deelnemer krijgt twee weken de tijd om 

hierop te reageren. 

 

Nadat de deelnemer op dit conceptoordeel heeft gereageerd, wordt de deelnemer schriftelijk en gemoti-

veerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek, de definitieve beslissing op de klacht en de 

eventuele conclusies die eraan zijn verbonden. Dit gebeurt binnen tien weken na ontvangst van de klach-

tenbrief. Deze termijn kan met vier weken worden verlengd. In dat geval  ontvangt de deelnemer daarvan 

bericht. 

 

d. Niet in behandeling nemen van het bezwaarschrift 

In sommige gevallen wordt het bezwaarschrift niet behandeld. Dat is het geval als: 

 over de gedraging waarop de klacht betrekking heeft al eerder een klacht is behandeld; 

 het bezwaarschrift later dan een jaar na de gedraging of het voorval wordt ingediend; 

 het belang of de ernst van de gedraging waarover de klacht gaat kennelijk onvoldoende is. 

 

Als de klacht niet in behandeling wordt genomen, ontvangt de deelnemer daarvan binnen vier weken na 

ontvangst van de klachtenbrief schriftelijk en gemotiveerd bericht. 

 

e. Registratie van de klacht 

Alle bezwaarschriften worden geregistreerd, waarbij de persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden be-

handeld. De Algemeen Directeur/Examencommissie brengt ieder kalenderjaar een verslag uit van het aantal 

bezwaarschriften, de aard van de klachten, de wijze van afhandeling en eventuele aanbevelingen aan de Di-

recteur Operations van Avans
+
.  
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Bijlage 1 Wet Hoger Onderwijs, artikel 7 

 

 

Artikel 7.12. Examencommissie 

1. Elke opleiding of groep van opleidingen aan de instelling heeft een examencommissie. 

2. De examencommissie is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student vol-

doet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en 

vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. 

  

 

Artikel 7.12a. Benoeming en samenstelling examencommissie 

1. Het instellingsbestuur stelt de examencommissie in en benoemt de leden op basis van hun deskundig-

heid op het terrein van de desbetreffende opleiding of groep van opleidingen. Ten minste één lid is als do-

cent verbonden aan de opleiding of aan een van de opleidingen die tot de groep van opleidingen behoort. 

2. Het instellingsbestuur draagt er zorg voor dat het onafhankelijk en deskundig functioneren van de exa-

mencommissie voldoende wordt gewaarborgd. 

3. Alvorens tot benoeming van een lid over te gaan, hoort het instellingsbestuur de leden van de desbe-

treffende examencommissie. 

  

Artikel 7.12b. Taken en bevoegdheden examencommissie 

1. Naast de taken en bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 7.11 en 7.12, tweede lid, heeft een examen-

commissie de volgende taken en bevoegdheden: 

a. het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens onverminderd artikel 7.12c, 

b. het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen binnen het kader van de onderwijs- en examenregeling, 

bedoeld in artikel 7.13, om de uitslag van tentamens en examens te beoordelen en vast te stellen, 

c. het door de meest daarvoor in aanmerking komende examencommissie verlenen van toestemming aan 

een student om een door die student samengesteld programma als bedoeld in artikel 7.3d te volgen, 

waarvan het examen leidt tot het verkrijgen van een graad, waarbij de examencommissie tevens aangeeft 

tot welke opleiding van de instelling dat programma wordt geacht te behoren voor de toepassing van deze 

wet, en 

d. het verlenen van vrijstelling voor het afleggen van één of meer tentamens. 

2. Indien een student of extraneus fraudeert, kan de examencommissie de betrokkene het recht ontnemen 

één of meer door de examencommissie aan te wijzen tentamens of examens af te leggen, gedurende een 

door de examencommissie te bepalen termijn van ten hoogste een jaar. Bij ernstige fraude kan het instel-

lingsbestuur op voorstel van de examencommissie de inschrijving voor de opleiding van de betrokkene de-

finitief beëindigen. 

3. De examencommissie stelt regels vast over de uitvoering van de taken en bevoegdheden, bedoeld in het 

eerste lid, onderdelen a, b en d, en het tweede lid, en over de maatregelen die zij in dat verband kan ne-
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men. De examencommissie kan onder door haar te stellen voorwaarden bepalen dat niet ieder tentamen 

met goed gevolg afgelegd hoeft te zijn om vast te stellen dat het examen met goed gevolg is afgelegd. 

4. Indien een student bij de examencommissie een verzoek of een klacht indient waarbij een examinator 

betrokken is die lid is van de examencommissie, neemt de betrokken examinator geen deel aan de behan-

deling van het verzoek of de klacht. 

5. De examencommissie stelt jaarlijks een verslag op van haar werkzaamheden. De examencommissie ver-

strekt het verslag aan het instellingsbestuur of de decaan. 

  

 

Artikel 7.12c. Examinatoren 

1. Voor het afnemen van tentamens en het vaststellen van de uitslag daarvan wijst de examencommissie 

examinatoren aan. 

2. De examinatoren verstrekken de examencommissie de gevraagde inlichtingen. 

  

Artikel 7.13. Onderwijs- en examenregeling 

1. Het instellingsbestuur stelt voor elke door de instelling aangeboden opleiding of groep van opleidingen 

een onderwijs- en examenregeling vast. De onderwijs- en examenregeling bevat adequate en heldere in-

formatie over de opleiding of groep van opleidingen. 

2. In de onderwijs- en examenregeling worden, onverminderd het overigens in deze wet terzake bepaalde, 

per opleiding of groep van opleidingen de geldende procedures en rechten en plichten vastgelegd met 

betrekking tot het onderwijs en de examens. Daaronder worden ten minste begrepen: 

a. de inhoud van de opleiding en van de daaraan verbonden examens, 

b. de inhoud van de afstudeerrichtingen binnen een opleiding, 

c. de kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden die een student zich bij beëindiging van 

de opleiding moet hebben verworven, 

d. waar nodig, de inrichting van praktische oefeningen, 

e. de studielast van de opleiding en van elk van de daarvan deel uitmakende onderwijseenheden, 

f. de nadere regels, bedoeld in de artikelen 7.8b, zesde lid, en 7.9, vijfde lid, 

g. ten aanzien van welke masteropleidingen toepassing is gegeven aan artikel 7.4a, achtste lid, 

h. het aantal en de volgtijdelijkheid van de tentamens alsmede de momenten waarop deze afgelegd kun-

nen worden, 

i. de voltijdse, deeltijdse of duale inrichting van de opleiding, 

j. waar nodig, de volgorde waarin, de tijdvakken waarbinnen en het aantal malen per studiejaar dat de ge-

legenheid wordt geboden tot het afleggen van de tentamens en examens, 

k. waar nodig, de geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens, behoudens de bevoegdheid 

van de examencommissie die geldigheidsduur te verlengen, 

l. of de tentamens mondeling, schriftelijk of op een andere wijze worden afgelegd, behoudens de be-

voegdheid van de examencommissie in bijzondere gevallen anders te bepalen, 

m. de wijze waarop lichamelijk of zintuiglijk gehandicapte studenten redelijkerwijs in de gelegenheid wor-

den gesteld de tentamens af te leggen, 



   

- 42 - 
 

n. de openbaarheid van mondeling af te nemen tentamens, behoudens de bevoegdheid van de examen-

commissie in bijzondere gevallen anders te bepalen, 

o. de termijn waarbinnen de uitslag van een tentamen bekend wordt gemaakt alsmede of en op welke wij-

ze van deze termijn kan worden afgeweken, 

p. de wijze waarop en de termijn gedurende welke degene die een schriftelijk tentamen heeft afgelegd, in-

zage verkrijgt in zijn beoordeelde werk, 

q. de wijze waarop en de termijn gedurende welke kennis genomen kan worden van vragen en opdrachten, 

gesteld of gegeven in het kader van een schriftelijk afgenomen tentamen en van de normen aan de hand 

waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden, 

r. de gronden waarop de examencommissie voor eerder met goed gevolg afgelegde tentamens of exa-

mens 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, 

s. waar nodig, dat het met goed gevolg afgelegd hebben van tentamens voorwaarde is voor de toelating 

tot het afleggen van andere tentamens, 

t. waar nodig, de verplichting tot het deelnemen aan praktische oefeningen met het oog op de toelating 

tot het afleggen van het desbetreffende tentamen, behoudens de bevoegdheid van de examencommissie 

vrijstelling van die verplichting te verlenen, al dan niet onder oplegging van vervangende eisen, 

u. de bewaking van studievoortgang en de individuele studiebegeleiding, 

v. indien van toepassing: de wijze waarop de selectie van studenten voor een speciaal traject binnen een 

opleiding, bedoeld in artikel 7.9b, plaatsvindt, en 

w. de procedureregels die gelden bij de uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 7.30a, eerste 

lid, derde volzin. 

3. In de onderwijs- en examenregeling wordt met het oog op de doorstroming van personen aan wie een 

graad als bedoeld in artikel 7.10a, eerste lid, is verleend, voor elke bacheloropleiding in het wetenschappe-

lijk onderwijs of in een voorkomend geval voor een afstudeerrichting binnen een bacheloropleiding ten 

minste een masteropleiding aangewezen die aansluit op die bacheloropleiding of die afstudeerrichting. 

4. De in het derde lid bedoelde masteropleiding wordt aan de desbetreffende universiteit aangeboden, 

tenzij er uitzonderlijke redenen zijn waardoor dit niet mogelijk is. In dat geval kan het instellingsbestuur van 

deze universiteit met een andere universiteit overeenkomen dat de betreffende masteropleiding aan die 

andere universiteit wordt aangeboden. De desbetreffende overeenkomst regelt de wijze waarop de door-

stroming van personen, bedoeld in het derde lid, wordt gewaarborgd. De overeenkomst behoeft de voor-

afgaande instemming van de medezeggenschapsorganen van de betrokken universiteiten. 
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Bijlage 2: Specificatie n.a.v. Artikel 7.13. Wet Hoger Onderwijs 

 

 

Jaar 1 

 

Vak 

Tijd (per 

week) 

Totaal 

(… we-

ken) 

SCU 

totaal 

SBU/pe

r week 

TO-

TAAL 

weken 

Totaal 

SCU 

Totaal 

SCU 

en 

SBU Jaar 1 

Stu-

die-

punt prestatie- indicatoren 

type 

toets 

school-

jaar 

Zang 1,5 18 27 2 20 40 67 2,5 3 5.1.3- 5.1.4 VT 2 

Acteurstraining 1,5 18 27 2 20 40 67 2,5 3 5.1.1- 5.1.2- 5.1.11 VT 2 

Schrijven 1,5 18 27 2 20 40 67 2,5 3 2.1.1- 2.1.3- 5.1.9 VT 2 

Repertoirekennis 1 18 18 1,5 9 13,5 31,5 1,2 1 1.1.2- 1.1.4 KT 1 

Dramaturgie 1,5 18 27 1,5 18 27 54 2,0 2 1.1.4- 5.1.6- 5.1.8- 7.1.1- 7.1.3 KT 2 

Literatuurgeschiedenis 1,5 9 13,5 2 9 18 31,5 1,2 1 5.1.9- 5.1.10-7.1.2 KT 1 

Compositie 1,5 9 13,5 1,5 9 13,5 27 1,0 1 2.1.1- 5.1.3 KT 1 

Liedtekstinterpretatie 1,5 18 27 1,5 18 27 54 2,0 2 5.1.1- 5.1.3- 5.1.4 VT 2 

Impro 1,5 18 27 1 18 18 45 1,7 2 5.1.1- 5.1.2 VT 2 

Filosofie 1 18 18 1,5 18 27 45 1,7 2 7.1.4-7.1.5 KT 1 

Solfege 1 18 18 1,5 18 27 45 1,7 2 5.1.3- 5.1.5  KT 2 

Mime 1,5 18 27 1 18 18 45 1,7 2 2.1.4- 5.1.2 VT 1 

Logopedie 1,5 18 27 0,5 18 9 36 1,3 1 5.1.4 

  Zakelijke training 1 16 16 1 

 

0 16 0,6 1 6.1.1- 6.1.2 

  Theateratelier 1,5 18 27 9 21 189 216 8,0 8 2.1.2- 2.1.3- 5.1.1- 5.1.2- 5.1.6- 5.1.7 P 3 

Projecten 20 10 200 20 10 200 400 14,8 15 3.1.1- 3.1.2  P 2 

CE1 20 5 100 20 5 100 200 7,4 8 

1.1.1- 4.1.1- 4.1.2- 8.1.1- 9.1.1- 9.1.2- 

10.1.1- 10.1.2 
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Verplichte voorstellin-

gen/reflecties 2 18 36 2 18 36 72 2,7 3 1.1.3- 1.1.5 KT 1 

Totaal 

  

676 71,5 

 

843 1519 56,3 60   

  

          

  

  

Jaar 2 

 

Vak 

Tijd (per 

leerjaar, 

per week) 

Totaal 

(… we-

ken) 

SCU 

totaal 

SBU/pe

r week 

TO-

TAAL 

weken 

Totaal 

SCU 

Totaal 

SCU 

en 

SBU Jaar 2 

Studie

die-

punt prestatie- indicatoren 

  Zang 1,5 18 27 4 20 80 107 4,0 4 5.2.6- 5.2.9 VT 2 

Acteurstraining 1,5 18 27 4 20 80 107 4,0 4 5.2.1- 5.2.11 VT 2 

Schrijven 1,5 18 27 4 20 80 107 4,0 4 2.2.1- 2.2.2- 5.2.3- 5.2.4- 5.2.7- 5.2.8 VT 2 

Repertoirekennis 1,5 9 13,5 2 9 18 31,5 1,2 1 1.2.2 KT 2 

Dramaturgie 1,5 18 27 3 18 54 81 3,0 3 7.2.6 KT 1 

Literatuurgeschiedenis 1,5 9 13,5 2 9 18 31,5 1,2 1 5.2.3- 5.2.8 KT 1 

Compositie 1,5 9 13,5 2 9 18 31,5 1,2 1 5.2.9 KT 1 

Liedtekstinterpretatie 1,5 18 27 1,5 18 27 54 2,0 2 5.2.1- 5.2.6- 5.2.9- 5.2.10 VT 2 

Verhalen vertellen 1,5 9 13,5 3 9 27 40,5 1,5 2 5.2.1- 5.2.11 VT 1 

Impro 1,5 18 27 1 18 18 45 1,7 2 5.2.1- 5.2.11 VT 2 

Filosofie/ lecture and perfor-

mance 1 18 18 2 18 36 54 2,0 2 7.2.8- 7.2.9 KT 1 

Solfege 1 18 18 2 18 36 54 2,0 2 5.2.9- 5.2.10 KT 2 

Mime 1,5 18 27 1 18 18 45 1,7 2 2.2.3-2.2.4 VT 1 

Logopedie 1,5 18 27 0,5 18 9 36 1,3 1 5.2.9 

  Theateratelier 1,5 18 27 10 21 210 237 8,8 9 2.2.2- 5.2.1- 5.2.2- 5.2.4- 5.2.5- 5.2.7 P 3 

Zakelijke training 1 16 16 1 16 16 32 1,2 2  6.2.5 

  Projecten 20 10 200 20 10 200 400 14,8 15 3.2.1- 3.2.2- 6.2.1 P 2 

Verplichte voorstellin- 2 18 36 2 18 36 72 2,7 3 1.2.3- 1.2.5 KT 1 



   

45 
 

gen/reflecties 

Totaal  

     

981 1566 58,0 60 

   

             

Jaar 3 

 

Vak 

Tijd (per 

leerjaar, 

per week) 

Totaal 

(… we-

ken) 

SCU 

totaal 

SBU/pe

r week 

TO-

TAAL 

weken 

Totaal 

SCU 

Totaal 

SCU 

en 

SBU Jaar 3 

Studie

die-

punt prestatie-indicatoren 

  Zang 1,5 18 27 2 18 36 63 2,3 2 5.2.6- 5.2.9 VT 2 

Acteurstraining 1,5 18 27 2 18 36 63 2,3 2 5.2.1- 5.2.11 VT 2 

Schrijven 1,5 18 27 2 18 36 63 2,3 2 2.2.1- 2.2.2- 5.2.3- 5.2.4- 5.2.7- 5.2.8 VT 2 

Dramaturgische werkplaats 1,5 18 27 1 18 18 45 1,7 2 7.2.7 

  Cultuurgeschiedenis 1,5 9 13,5 1,5 9 13,5 27 1,0 1 7.2.3 KT 1 

Theateratelier 1,5 18 27 8 20 160 187 6,9 7 

2.2.2- 5.2.1- 5.2.2- 5.2.4- 5.2.5- 5.2.7-

7.2.1- 8.2.2 VT 3 

Filosofie/ lecture and perfor-

mance 1 18 18 1 18 18 36 1,3 1 7.2.8- 7.2.9 KT 1 

Zakelijke training 1 16 16 30 2 60 76 2,8 3 6.2.2- 6.2.3-6.2.4 VT 1 

Projecten 20 10 200 20 10 200 400 14,8 15 3.2.1- 3.2.2- 6.2.1 P 2 

Stage 1 10 10 39 10 390 400 14,8 15 3.2.1- 3.2.2- 6.2.1-7.2.1- 7.2.2- 7.2.4 VT 1 

CE2 8 5 40 30 5 150 190 7,0 7 

1.2.1- 1.2.4- 4.2.1-5.2.2-7.2.3-7.2.6-

8.2.1- 9.2.1- 9.2.2- 10.2.1 

  Verplichte voorstellin-

gen/reflecties 2 18 36 2 18 36 72 2,7 3 1.2.3- 1.2.5 

  

         

60 

   

             
Jaar 4 

 

Tijd (per 

leerjaar, 

Totaal 

(… we-

SCU 

totaal 

SBU/pe

r week 

TO-

TAAL 

Totaal 

SCU 

Totaal 

SCU Jaar 4 

Studie

die- prestatie-indicatoren 
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Vak per week) ken) weken en 

SBU 

punt 

Minor 20 10 200 20 10 200 400 14,8 15 10.3.2 

  Expertise keuzevak: Zang, ac-

teurstraining of schrijven 5 9 45 5 9 45 90 3,3 3   

  Scriptie 1,5 20 30 18 20 360 390 14,4 15 10.3.1 KT 1 

ondernemingsplan 1 16 16 3 20 60 76 2,8 3 

4.3.1-4.3.2-6.3.1- 6.3.2-6.3.3- 6.3.4-

6.3.5 VT 1 

Projecten 2 27 54 3 20 60 114 4,2 4 3.3.1- 3.3.2- 9.3.1 P 2 

Theateratelier 2 18 36 16 18 288 324 12,0 12 

2.3.1-2.3.2-5.3.1-5.3.2-5.3.6-5.3.7-

5.3.8- 9.3.1 P 2 

CE3 10 6 60 30 6 180 240 8,9 8 

1.3.1- 1.3.2-1.3.3-2.3.3- 4.3.3-5.3.3-5.3.4-5.3.5-

7.3.1- 8.3.1-9.3.2 

 Totaal 

     

1193 1634 60,5 60 

   
 

Type toets: 
          

 VT: Vaktoets           

 KT: Kennistoets           

 P: Product           
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Bijlage 3: Samenstelling van de Centrale Examencommissie en de Opleidingsexa-

mencommissie  

 

De centrale examencommissie bestaat uit: 

 

 Drs. L.M.W. de Bie (voorzitter) 

Na zijn loopbaan bij defensie is de heer de Bie in 2002 in dienst getreden bij Avans
+
, waar hij de 

functie van directeur operations vervult en ook deel uitmaakt van het MT. Hij heeft ruime ervaring 

als onderwijskundige op het gebied van management en finance opleidingen en treedt ook op als 

consultant, gastspreker en docent. 

 

 Drs. R. van Hattem 

De heer van Hattem (53) heeft 15 jaar gewerkt als opleidingskundige en projectmanager op grote 

en kleine projecten, in binnen- en buitenland, in vaste dienst en als zelfstandige voor tal van op-

drachtgevers. Hij is de oprichter van een succesvol detacheringsbureau voor opleidingskundigen: 

Float en van the Human Network for Professionals, een netwerkorganisatie van een twintigtal zelf-

standig opererende dienstverlenende bedrijven, gespecialiseerd in consultancy, detachering en in-

terim- en projectmanagement in uiteenlopende disciplines. Sinds oktober 2007 werkt hij, via zijn 

eigen bedrijf (van Hattem Management Services), als zelfstandige en is hij als extern adviseur ver-

bonden aan Avans
+
.  

 

 Dr. E. Landman PhD 

De heer Landman is als docent methoden & technieken verbonden aan de opleidingen van 

Avans
+
. Ed Landman heeft een achtergrond in onderzoek en jarenlange ervaring als docent op dit 

gebied. Daarnaast is hij sinds 8 jaar algemeen directeur van Digitaalbedrijf B.V., waar een betere 

taalbeheersing van de Nederlandse student centraal staat.  

 

 Dhr. B. Stegwee PT/Onderwijskundig adviseur. 

De heer Stegwee is van origine fysiotherapeut en is inmiddels ruim 25 jaar werkzaam in het post-

academiaal onderwijs. Hij heeft de leergang onderwijsontwikkeling aan de Universiteit van Utrecht 

afgerond. In 2012 heeft hij de leergang corporate learning van de foundation for corporate educa-

tion afgerond. 
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De opleidingsexamencommissie bestaat uit: 

 

 Naam lid 1 Drs. L.M.W. de Bie (voorzitter) 

Na zijn loopbaan bij defensie is de heer de Bie in 2002 in dienst getreden bij Avans
+
, waar hij de 

functie van directeur operations vervult en ook deel uitmaakt van het MT. Hij heeft ruime ervaring 

als onderwijskundige op het gebied van management en finance opleidingen en treedt ook op als 

consultant, gastspreker en docent. 

 

 Rogier Kappen 

Na zijn opleiding als logopedist startte Rogier Kappen een eigen praktijk in Utrecht en ‘s-

Hertogenbosch. Daar behandelde hij alle voorkomende logopedische stoornissen op het gebied 

van houding, adem, stem, spraak en taal. 

Daarnaast was hij jarenlang verbonden aan de Academie voor Journalistiek en Voorlichting in Til-

burg als docent Presentatie. Rogier Kappen biedt naast trainingen persoonlijke presentatievaar-

digheden ook mediatrainingen aan. En treedt op als extern adviseur ten tijde van cri-

sis(communicatie). Hij werkt hierbij nauw samen met een team van landelijk bekende journalisten 

en cameramensen. 

 

 Annelies Herfst 

Annelies Herfst (1965) is actrice, regisseur en theatermaker. 

Ze studeerde zowel aan de academie voor beeldende kunsten (HKU) en de mimeopleiding aan de 

AHK Amsterdam. Annelies speelde en maakte de afgelopen jaren verschillende producties en 

tournees.  

Vanaf haar afstuderen was zij 5 jaar als actrice verbonden aan theatergroep Els Inc onder regie van 

Arie de Mol.(http://www.elsinc.nl/) Met Roy Peters en schrijver Rob de Graaf en choreograaf Marc 

Vanrunxt maakte zij meerdere voorstellingen onder de noemer Stichting Watergat. Daanaast werk-

te zij o.a. met Carina Molier, Bambie, Eric de Vroedt, Carla Mulder, Barbara Duijfjes en Dickie van 

de Toorn. 

Naast haar theaterwerk is Annelies verbonden aan Stichting Buitenkunst, de Mimeopleiding AHK 

en is freelance trainer en coach voor bedrijven en instellingen. 
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Bijlage 4: Instroomvereisten 

Bachelor of Cabaret 

De deelnemer is toelaatbaar tot de opleiding Bachelor of Cabaret als hij beschikt over een havo/vwo di-

ploma of een mbo (niveau 4). De opleiding hanteert een ondergrens in leeftijd (vanaf 18 jaar) maar ook een 

bovengrens (maximaal 25 jaar) om de cohesie van de groep te bevorderen. Ook hier kan in uitzonderlijke 

gevallen van worden afgeweken. De opleiding wil haar onderwijs zo goed mogelijk laten aansluiten bij in-

stapkenmerken en kwalificaties van de instromers. Zij hanteert hiervoor de volgende uitgangspunten: 

 Door adequate voorlichting aan toekomstige deelnemers een realistisch beeld geven van het pro-

gramma. 

 Door adequate voorlichting aan aspirant-deelnemers te geven over de intakeprocedure en selec-

tiecriteria. 

 Inspelen op verschillen in instroom door rekening te houden met deficiënties en erkenning ver-

worven competenties. 

 

Opstapprogramma 

Voorafgaand aan ieder nieuw studiejaar verzorgt de opleiding een opstapprogramma, waaraan aspirant-

deelnemers kunnen deelnemen. In dit programma kan de deelnemer tijdens workshops en trainingen een 

beter zicht krijgen op zijn (vermeende) persoonlijke talent en zijn reeds verworven competenties. Het pro-

gramma wordt verzorgd door docenten van de opleiding. Doel van het opstapprogramma is in het bijzon-

der om deelnemers zicht te geven op de inrichting van het toelatingsonderzoek en op de criteria die in het 

toelatingsonderzoek gehanteerd worden. Tevens dragen zij ertoe bij aspiranten te ondersteunen bij het 

maken van een realistische zelfanalyse. Daarnaast is het opstapprogramma bedoeld om geïnteresseerden 

(met talent) te laten werken aan een basisniveau, om zodoende de kansen voor toelating te vergroten. 

 

Onderzoek naar aanvullende eisen 

Ieder voorjaar houdt de opleiding een onderzoek naar aanvullende eisen. Het onderzoek is erop gericht 

een kwalitatieve selectie te maken, vanuit het gegeven dat er jaarlijks maximaal vijftien deelnemers worden 

toegelaten. Nadat de wettelijke toelaatbaarheid is vastgesteld, volgt een auditie. Tijdens die auditie, die in 

twee rondes verloopt, ligt een accent op de aanwezigheid van persoonlijk talent en een in de kiem reeds 

herkenbare authentieke persoonlijkheid. Maar er wordt tijdens de 

audities tevens gekeken naar de basale aanleg voor de vier kernvakken en het lerend vermogen van de 

kandidaten.  

 

De toelatingscommissie, bestaande uit meerdere docenten van de opleiding, selecteert op basis van: 

1. De aanwezigheid van artistieke aanleg:  

 creativiteit, authenticiteit, verbeelding, fantasie, sensibiliteit. 

2. De technische mogelijkheden van stem en lichaam: 

 flexibiliteit, coördinatie, articulatie, gehoor. 
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3. De motivatie, leerhouding en flexibiliteit, intelligentie, vermogen tot samenwerken, omgaan met 

kritiek, opdrachten begrijpen. 

4. De ontwikkeling van een eigen mens- en maatschappijbeeld. 

Het onderzoek bevat indicatoren gericht op deze criteria. Het oordeel of een deelnemer aan de aanvullen-

de eisen voldoet, geschiedt op basis van consensusvorming door minimaal drie ter zake deskundige be-

oordelaars, dit om eenzijdige en subjectieve beoordeling tegen te gaan. Als er sprake is van een negatief 

oordeel, onderbouwt de toelatingscommissie haar besluit op basis van bovengenoemde criteria. De kandi-

daat wordt vervolgens van deze argumentatie op de hoogte gesteld. 

 

De deelnemer schrijft zich in voor de opleiding onder voorbehoud van toelating. Aanmelding gebeurt via 

een standaard inschrijfformulier of via www.avansplus.nl. Na ontvangst van de aanmelding wordt de poten-

tiele deelnemer via het backoffice van Avans
+
 gevraagd een uitgebreide schriftelijke motivatie aan te leve-

ren evenals een actueel CV waarop onder andere vooropleidingen en eerdere theaterscholing zijn vermeld.  

 

De deelnemer wordt vervolgens uitgenodigd voor de eerste auditieronde. Voor deze eerste ronde wordt 

een bestaand Nederlandstalig lied voorbereid en wordt er een solovoorstelling (zeven minuten) getoond, 

bestaande uit eigen gezongen en/of gesproken repertoire. Tijdens deze dag wordt er tevens nader uitleg 

geven over de opleiding, de opbouw van het curriculum en de opleidingskwalificaties. Ook wordt er met de 

kandidaat gesproken over zijn motivatie. Op grond van deze eerste auditieronde wordt een selectie ge-

maakt voor een tweede auditieronde. Deze neemt twee dagen in beslag. Tijdens deze dagen wordt met 

verschillende docenten gewerkt aan spelimprovisatie, zang en stemtest en fysieke improvisaties. 

 

De deelnemers tonen op het einde van de laatste dag een bestaand Nederlandstalig cabaretlied en een be-

staande cabarettekst. Bij dit laatste onderdeel zijn alle docenten aanwezig. Op basis van de tweede ronde 

wordt uiteindelijk vastgesteld wie tot de opleiding is toegelaten. 

http://www.avansplus.nl/
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Bijlage 5: Contactgegevens opleidingsmanagement 

 

Naam projectleider: Anna Uitde Haag 

Adres: Hinthamerstraat 156-B – 5211 MV – Den Bosch 

 Telefoonnummer: 073-6144313 / 06-30174698 

 E-mail adres: directie@koningstheateracademie.nl 

 

Naam backofficemedewerker: Annalin van Putten 

Adres: Vechtplantsoen 244 – 3555 XE - Utrecht 

 Telefoonnummer: 06-21828176 

 E-mail adres: secretariaat@koningstheateracademie.nl 

 

Naam kerndocent 1: Michiel Lieuwma 

Adres: Jansveld 23bis – 3512 BD - Utrecht 

 Telefoonnummer: 06-41393289 

 E-mail adres: michiel.lieuwma@gmail.com 

 

Naam kerndocent 2: Roel Dullaart 

Adres: Oude stad 12 – 5211 RG – Den Bosch 

 Telefoonnummer: 06-50506024 

 E-mail adres: roeldullaart@gmail.com 

 

Naam kerndocent 3: Minou Bosua 

Adres: Gasthuisstraat 28-5301 CC - Zaltbommel 

 Telefoonnummer: 06-24760064 

 E-mail adres: mbosua@yahoo.com 

 


