Deelnemerstatuut
Studiejaar 2019/2020/2021
08-08-2019
Versie 1.0

Deelnemers statuut studiejaar 2019/2020/2021

Bacheloropleiding
Bedrijfskunde duaal, crohonummer 34035
Bedrijfskunde deeltijd, crohonummer 34035
Associate degree opleiding
Bedrijfskunde duaal, crohonummer 80074
Bedrijfskunde deeltijd, crohonummer 80074
Retail management duaal, crohonummer 80089
Retailmanagement deeltijd, crohonummer 80089
Management in de zorg duaal, crohonummer 80011
Management in de zorg deeltijd, crohonummer 80011
Improvement analist duaal, crohonummer 80111
Improvement analist deeltijd, crohonummer 80111
Payroll professional duaal, crohonummer 80099
Payroll professional deeltijd, crohonummer 80099

SDO Hogeschool
Blaak 516
3011 TA Rotterdam
T 085 – 130 3530
E info@sdo-hogeschool.nl
I www.sdo-hogeschool.nl

Deelnemerstatuut studiejaar 2019/2020/2021

2

Inhoudsopgave
1

Inleiding

2

Begrippen

3

Organisatie van het onderwijs bij SDO

15

4

In- en uitschrijving en toelating

19

5

Onderwijsprogramma

27

Artikel 1.1
Artikel 1.2
Artikel 1.3
Artikel 1.4
Artikel 1.5

Artikel 3.1
Artikel 3.2
Artikel 3.3
Artikel 3.4
Artikel 3.5
Artikel 3.6
Artikel 3.7
Artikel 3.8
Artikel 3.9
Artikel 3.10
Artikel 3.11
Artikel 3.12
Artikel 3.13
Artikel 3.14
Artikel 3.15
Artikel 3.16
Artikel 3.17

Artikel 4.1
Artikel 4.2
Artikel 4.3
Artikel 4.4
Artikel 4.5
Artikel 4.6
Artikel 4.7
Artikel 4.8
Artikel 4.9
Artikel 4.10
Artikel 4.11
Artikel 4.12
Artikel 4.13
Artikel 4.14
Artikel 4.15
Artikel 4.16
Artikel 4.17

Artikel 5.1
Artikel 5.2
Artikel 5.3
Artikel 5.4
Artikel 5.5

Reikwijdte
De opleidingen
Relatie met de wet
Vaststellen en looptijd van het statuut
Openbaarmaking van het statuut

6

6
6
7
7
7

8
Missie van SDO
Samenstelling
Docenten
Studieloopbaanbegeleider
Toetsontwikkelaar
Examinator
Praktijkopleider
Praktijkbegeleider
Vakexpert
Examencommissie
Curriculumcommissie
Beroepenveldcommissie
Studievoortgang
Informatie en voorlichting
Kwaliteitszorg door SDO
Vertrouwelijke informatie van deelnemers
Termijnen van beantwoording vragen

Eisen vooropleiding
Vrijstelling van vooropleidingseisen op grond van andere diploma’s
Vrijstelling van vooropleidingseis op grond van een toelatingsonderzoek
Voldoende beheersing van de Nederlandse taal
Toelating duaal onderwijs als bedoeld in artikel 7.7 lid 2 WHW
Eisen werkkring voor de deeltijdopleidingen als bedoeld in artikel 7.27 van de WHW
Procedure inschrijving opleiding
Procedure inschrijving losse onderwijseenheden
Rechtstreekse toelating tot het AD (2de jaar) en de bachelorfase (3de en 4de jaar)
Doorstroom Associate Degree
Adreswijziging
Lesgeld, examengeld, overige kosten
Achterstallige betaling
Beëindiging inschrijving
Tijdelijk beëindigen van inschrijving
Schadevergoeding en boete
Rechtsbescherming

Beoordeling onderwijs- en examenregeling
Doelstelling van de opleiding
Inrichting en studielast van de opleiding
Taal
Voorzieningen voor deelnemers met een functiebeperking

Deelnemerstatuut studiejaar 2019/2020/2021

15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
18
18

19
19
19
20
20
21
21
22
23
23
24
24
24
24
25
25
25

27
27
27
28
28
3

Artikel 5.6
Artikel 5.7
Artikel 5.8
Artikel 5.9

Samenstelling van de propedeutische fase
Samenstelling Associate Degree programma’s
Samenstelling van de Bachelorfase
Minor

28
28
28
28

6

Examens en getuigschriften

30

7

Huisregels

41

8

Klachtenregelingen

43

9

Reglement vertrouwenspersoon

45

Artikel 6.1
Artikel 6.2
Artikel 6.3
Artikel 6.4
Artikel 6.5
Artikel 6.6
Artikel 6.7
Artikel 6.8
Artikel 6.9
Artikel 6.10
Artikel 6.11
Artikel 6.12
Artikel 6.13
Artikel 6.14
Artikel 6.15
Artikel 6.16
Artikel 6.17
Artikel 6.18
Artikel 6.19
Artikel 6.21
Artikel 6.22
Artikel 6.23
Artikel 6.24
Artikel 6.25
Artikel 6.26
Artikel 6.27
Artikel 6.28
Artikel 6.29
Artikel 6.30

Artikel 7.1
Artikel 7.2
Artikel 7.3

Artikel 8.1
Artikel 8.2
Artikel 8.3
Artikel 8.4
Artikel 8.5
Artikel 8.6
Artikel 8.7

Artikel 9.1
Artikel 9.2
Artikel 9.3
Artikel 9.4
Artikel 9.5
Artikel 9.6

Instelling en samenstelling examencommissie
Taken van de examencommissie
Contactgegevens examencommissie
Doorstroomeisen
Geldigheidsduur studiepunten
Examenrooster
Vrijstellingen op basis van opleiding of cursus
Vrijstellingen op basis van EVC procedure
Aangepaste examinering
Inhoud en vorm van een tentamen
Deelname aan tentamens en hertentamens
Orde tijdens een schriftelijk tentamen
Onregelmatigheden tijdens de afname van schriftelijke tentamens
Inleveren na afname van een schriftelijke examen
Fraude en plagiaat
Beoordeling van tentamens en examens
Afronding cijfers
Vaststelling uitslag
Inzagerecht
Klacht over een beoordeling
Bezwaar tegen besluiten van de examencommissie
Beroep tegen besluiten van de examencommissie
Procedure indienen van klacht of bezwaar
Graad
Getuigschrift en verklaring
Gewaarmerkte kopie getuigschrift
Bewaartermijn examenstukken
Wijzigingen onderwijs en examenregeling
Onvoorziene gevallen

Naleving huisregels
Huisregels
Auteursrechten

Inleiding
Klachten over tentamens en examens
Klachten van zakelijke aard
Klachten van ongewenst gedrag
Procedure voor klacht van ongewenst gedrag
Anonieme klachten
Duur van bewaring klacht

Functie-eisen vertrouwenspersoon
Taken vertrouwenspersoon
Verantwoording
Bevoegdheden vertrouwenspersoon
Strafbaar feit
Voorbeelden van intimidatie

Deelnemerstatuut studiejaar 2019/2020/2021

30
30
31
31
31
31
32
32
33
33
34
34
35
35
35
36
37
37
37
38
38
38
38
39
39
40
40
40
40

41
41
42

43
43
43
43
44
44
44

45
45
46
46
46
47

4

Bijlagen

49

Bijlage A: Eindkwalificaties van de opleiding
50
Tabel: Eindkwalificaties van de opleiding
51
Bijlage B Propedeutische fase
Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Bijlage C Postpropedeutische fase
Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Bijlage D Associate Degree programma’s
Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Bijlage E: Uitwerking toelatingsonderzoek
53
Bijlage F: Relatiematrix onderwijseenheden-beroepstaken-competenties
55
Bijlage G Programmaoverzichten inclusief toetsing met niveauaanduiding
Fout! Bladwijzer niet

gedefinieerd.

Deelnemerstatuut studiejaar 2019/2020/2021

5

1

Inleiding
Dit Deelnemersstatuut is een vervolg op het statuut van 2019/2020/2021. Voor
het overgrote gedeelte is dit statuut dan ook gelijk aan het voorgaande. Alleen
daar waar er zich significante afwijkingen voordoen zullen deze worden
vermeld.
Studeren bij de SDO Hogeschool (Stichting Deeltijd Opleidingen) hierna te
noemen SDO, brengt voor een deelnemer rechten en plichten met zich mee.
Deze moeten bij inschrijving duidelijk zijn. Dit statuut beschrijft wat een
deelnemer van de opleiding mag verwachten en welke plichten inschrijving bij
een opleiding van SDO met zich meebrengt.
Verder is in dit statuut het onderwijs- en examenreglement (OER) opgenomen,
welke informatie geeft over de opzet, organisatie en uitvoering van het
onderwijs en examens bij SDO.
De dagelijkse gang van zaken m.b.t. de aangeboden opleidingen is vastgelegd in
documenten, zoals studiewijzers, les- en examenroosters.

Artikel 1.1

Reikwijdte
1. Dit statuut is van toepassing op het onderwijs en examens van de bachelor
opleiding Bedrijfskunde duaal (CROHO registratie 34035, Bedrijfskunde deeltijd,
((CROHO registratie 34035), HBO Associate degree Hbo Ad Bedrijfskunde duaal
(CROHO registratie 80074), HBO Associate degree Hbo Ad Bedrijfskunde
deeltijd (CROHO registratie 80074), Hbo Ad Retail Management duaal (CROHO
registratie 80089), Hbo Ad Retail Management deeltijd (CROHO registratie
80089), Hbo Ad Management in de Zorg duaal (CROHO registratie 80011), Hbo
Ad Management in de Zorg deeltijd (CROHO registratie 80011), Hbo Ad
Improvement Analist duaal (CROHO registratie 80111), Hbo Ad Improvement
Analist deeltijd (CROHO registratie 80111), Hbo Ad Payroll Professional duaal
(CROHO registratie 80099) en Hbo Ad Payroll Professional deeltijd (CROHO
registratie 80099), verder te noemen: de opleiding
2. Dit statuut is van toepassing op deelnemers en extranei die staan ingeschreven
bij de opleiding en op aspirant-deelnemers en –extranei die verzoeken om
toegelaten worden tot de opleiding.
3. Indien van toepassing: een Associate Degree programma is een onderdeel van
de bacheloropleiding

Artikel 1.2

De opleidingen
Bacheloropleiding bedrijfskunde
De opleiding leidt op tot adviseur, leidinggevende en managementondersteunende functies. De basis voor de opleiding is de landelijk afgesproken
standaard Bachelor of Business Administration1 en een beroepsprofiel zoals dit
door de beroepenveldcommissie van SDO Hogeschool, mede op basis van het
Landelijke Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER van
maart 2014, is opgesteld.
De opleiding heeft een nominale studieduur van vier jaar, en kan in drie
stappen worden doorlopen.

1

Zie http://www.hbo-raad.nl/hbo-raad/kwaliteitsagenda/509
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-

Stap één is de propedeutische fase van de opleiding die wordt afgerond met
het propedeutische examen.
Stap twee is het vervolg naar het Associate Degree examen en duurt na
afronding van de propedeutische fase nominaal één jaar.
Stap drie is de kopstudie met een nominale studieduur van twee jaar die
opleidt naar het HBO Bachelorexamen.
De totale opleiding naar het bachelor getuigschrift heeft een studielast van 240
studiepunten en een nominale (wettelijke vastgelegde) studieduur van 4 jaar.
Op basis hiervan heeft een nominaal studiejaar een studielast van 60
studiepunten.
Conform artikel 7.4 lid 3 van de Wet op het Hoger onderwijs en
Wetenschappelijk onderzoek (WHW) kan het instellingsbestuur echter jaarlijks
de studielast van een deeltijdopleiding vaststellen.
De daadwerkelijk geprogrammeerde studielast van een studiejaar en hierdoor
ook de geprogrammeerde studieduur van de verschillende fasen van de
deeltijdopleidingen kan hierdoor afwijken van de nominale studieduur van
respectievelijk 1, 2 en/of 4 jaar.

Artikel 1.3

Relatie met de wet
De bepalingen van het statuut zijn slechts rechtsgeldig indien en voor zover zij
niet in strijd zijn met de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk
onderzoek (WHW) en andere (hogere) regelgeving.
Waar van toepassing, verwijst dit deelnemersstatuut naar de betreffende
artikelen in de Wet.

Artikel 1.4

Vaststellen en looptijd van het statuut
1.

2.

3.
4.

-

Artikel 1.5

Het bevoegd gezag van SDO Hogeschool is het bestuur van de Stichting Deeltijd
Opleidingen, hierna te noemen het instellingsbestuur. Het instellingsbestuur
stelt tweejaarlijks het statuut vast.
De examencommissie en de curriculumcommissie worden tijdig in de
gelegenheid gesteld het statuut te beoordelen en daarover advies uit te
brengen aan de coördinator Onderwijs van de SDO Hogeschool.
Het statuut geldt voor de duur van twee studiejaren en is van kracht voor het
studiejaar 2019-2020 en 2020-2021.
Het bevoegd gezag kan op basis van gevolg van overmacht het statuut wijzigen
wanneer deelnemers daar niet onevenredig door worden benadeeld en alleen
in die situaties als gevolg van:
wijzigingen in hogere regelgeving onderdelen van dit statuut niet langer in
overeenstemming zijn met die regelgeving;
besluiten van het bevoegd gezag onderdelen van het statuut niet langer in
overeenstemming zijn met deze besluiten.

Openbaarmaking van het statuut
Het statuut is een openbaar document. Het meest actuele statuut is
toegankelijk via de virtuele leeromgeving.
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Begrippen
Begrip

Omschrijving

Aangeklaagde

Degene die wordt aangeklaagd, bijvoorbeeld een
personeelslid, deelnemer, of personen in relatie staande
met uitvoering van werkzaamheden onder het bevoegd
gezag van SDO
Het keurmerk dat tot uitdrukking brengt dat de kwaliteit
van een opleiding positief is beoordeeld door de NVAO
Het examen of tentamen die een opleiding afsluit als
bedoeld in artikel 7.10, lid 2 WHW
In afstandsonderwijs worden de lessen online
aangeboden: men leert zelfstandig waar en wanneer men
wil. Begeleiding, sturing en ondersteuning krijgt men via
de virtuele leeromgeving
Een door de deelnemer vervaardigd rapport over een
onderwerp uit de eigen praktijksituatie of een of meer
nader geformuleerde opdrachten, ter afsluiting van een
opleiding
Een programma als bedoeld in artikel 7.8a van de WHW
met een studielast van tenminste 120 studiepunten en
een nominale studieduur van 2 jaar dat leidt tot een
getuigschrift en het kunnen voeren van een wettelijk
erkende graad.
Systematisch en onafhankelijk onderzoek om te bepalen
of activiteiten op het gebied van examinering en de
resultaten daarvan overeenstemmen met de geplande
maatregelen en of de geplande maatregelen op
doeltreffende wijze geïmplementeerd zijn.
De vaststelling in welke mate de deelnemer heeft voldaan
aan de eisen die voor een bepaald onderdeel zijn
geformuleerd
Een met argumenten onderbouwd verzoek, dat een
deelnemer kan indienen bij de commissie van beroep voor
de examens ten aanzien van beslissingen genomen door de
examencommissie. Er moet eerst bezwaar worden
aangetekend voordat beroep mogelijk is.
Representatieve vertegenwoordiging van personen binnen
organisaties waar afgestudeerden van SDO werkzaam
(kunnen) zijn
Beroepsproduct is een goed of dienst die een
beroepsbeoefenaar levert aan een interne of externe
afnemer die voldoet aan vooraf gestelde kwaliteitseisen
met betrekking tot het product / of het proces en die
direct of indirect toegevoegde waarde creëren
Beroepsprofiel beschrijft de beroepstaken (kerntaken) in
een bepaald beroep en de kennis, inzicht en vaardigheden
waaraan een beroepsbeoefenaar moet voldoen om deze
beroepstaken te kunnen uitvoeren.

Accreditatie
Afsluitend examen
Afstandsonderwijs

Afstudeeropdracht

Associate Degreeprogramma

Audit (examenaudit)

Beoordeling

Beroepschrift

Beroepenveldcommissie
Beroepsproduct

Beroepsprofiel
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Begrip

Omschrijving

Beroepstaak

Een is een betekenisvolle hele taak zoals deze in alle
complexiteit in de werkelijkheid door een
beroepsbeoefenaar (expert) wordt uitgevoerd. De
beroepstaken zijn de bouwstenen voor het curriculum en
hebben meestal betrekking op meerdere competenties
tegelijk.
Het instellingsbestuur als bedoeld in artikel 10.8, lid 2
WHW. Bij SDO Hogeschool is dat het bestuur van de
Stichting Deeltijd Opleidingen.
De instantie die bevoegd is om besluiten te nemen. Bij SDO
is dat het instellingsbestuur.
Een met argumenten onderbouwd verzoek, dat de
deelnemer kan indienen bij de examencommissie, tegen
een door de examencommissie genomen beslissing
Dit is een mengvorm van contactonderwijs en
afstandsonderwijs
De grens tussen geslaagd zijn en niet geslaagd zijn bij een
tentamen en/of examen.
Een document waarin de cijfers zijn vermeld die de
kandidaat behaald heeft voor een of meerdere tentamens
en/of examen(s) van een opleiding
Een groep deelnemers van een opleiding die in hetzelfde
studiejaar zijn gestart. Een studiejaar loopt van 1
september t/m 31 augustus.
Kosten verbonden aan deelname van de opleiding, ook
wel lesgeld genoemd
Het verworven vermogen dat kennis-, vaardigheids- en
gedragsaspecten omvat die nodig zijn om in concrete
taaksituaties doelen te bereiken
Contactonderwijs kent contactdagen waarin een
deelnemer samen met anderen lessen volgt van een
docent. Deelnemers bereiden deze lessen voor
Functionaris belast met de organisatie en kwaliteit van de
opleiding
Zie ECTS of studiepunten
Centraal Register voor Kort Beroeps Onderwijs, een door
het onderwijswerkveld opgericht register om de kwaliteit
van professionele docenten te waarborgen.
“Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs”
(CROHO), het register als bedoeld in artikel 6.13 van de
WHW, waarin alle in het kader van de WHW
geaccrediteerde opleidingen zijn vermeld die, indien met
voldoende resultaat zijn afgelegd, een officieel
getuigschrift hbo-onderwijs opleveren met de daarbij
behorende graad (bachelor of Associate degree) als
bedoeld in artikel 7.10a en 7.10b en 7.11 van de WHW
Samenhangend geheel van onderwijseenheden dat een
opleiding vormt

Bestuur

Bevoegd gezag
Bezwaar

Blended onderwijs
Cesuur
Cijferlijst

Cohort

Collegegeld
Competentie

Contactonderwijs

Coördinator
onderwijs
Credits
CRKBO

CROHO

Curriculum
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Begrip

Omschrijving

CurriculumCommissie

Commissie waarin docenten, deskundigen uit het
beroepenveld en eventueel deelnemers gezamenlijk
zitting hebben. De curriculumcommissie heeft tot taak de
onderwijskwaliteit te waarborgen en desgevraagd (of uit
eigen beweging) advies over het onderwijsprogramma uit
te brengen aan het bevoegd gezag
Degene die voor deelname aan de opleiding is ingeschreven
als bedoeld in artikel 7.32 WHW
Studeren aan een opleiding naast werk waarbij men lessen
volgt waarbij het instellingsbestuur op grond van artikel 7.4
lid 3 van de WHW de studielast per studiejaar vaststelt.
Degene die onderwijs verzorgt in een aan hem toegewezen
onderwijseenheid of onderdeel daarvan en die het
leerproces van deelnemers aanstuurt
Een handleiding voor de docent met didactische
aanwijzingen, standaard lesplanningen en de antwoorden
van de opdrachten
Studeren waarbij men een combinatie maakt van werken
en leren op basis van een onderwijs-arbeidsovereenkomst
tussen werkgever, deelnemer en onderwijsinstelling en
voldoet aan het gestelde in artikel 7.7 van de WHW
Kenmerken, die in Europees verband zijn beschreven om
het bachelor niveau en Associate Degree niveau binnen
hoger onderwijs vast te leggen
Zie Studiepunten
Zie Studiepunten
Het propedeutisch, Associate Degree of bachelorexamen
van de opleiding. Zie ook examenonderdeel
Het bureau dat ondersteunende werkzaamheden verricht,
met name aan de examencommissie, voor een goede
uitvoering en borging van de kwaliteit van de examens

Deelnemer
Deeltijd

Docent

Docentenhandleiding

Duaal

Dublin descriptoren

EC
ECTS
Examen
Examenbureau

Examencommissie

Examencoördinator
Examenlocatie
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De volgens artikel 7.12 lid 2 van de Wet op het Hoger
Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek ingestelde
commissie dat het orgaan is dat op objectieve en
deskundige wijze vaststelt of een deelnemer voldoet 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 en/of getuigschrift.
De examencommissie is bevoegd examinatoren te
benoemen en bevoegd tot het uitreiken van
getuigschriften Ad en bachelor
Degene die binnen de administratie verantwoordelijk is
voor het voeren van de administratie rondom examens
Een gebouw of ruimte waar de tentamens, toetsen en
examens worden afgenomen
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Begrip

Omschrijving

Examen- of
tentamenonderdeel

De beoordeling van benodigde kennis, inzicht en
vaardigheden of -aspect met betrekking tot een bepaald
onderdeel van de opleiding, aangeduid met de term
‘toets’
Voorbeelden van toetsvormen zijn:
- kennistoets
- casustoets
- werkstuk
- presentatie
- onderzoeksopdracht
- beroepsproduct
De geldende procedures en rechten en plichten vastgelegd
met betrekking tot de tentamens en/of examens. Zie
hoofdstuk 6, examens en getuigschriften.
Overzicht met de plaatsen en data waarop de in dit
reglement genoemde tentamens en examens worden
afgenomen
Degene die conform artikel 7.12c WHW belast is met het
ontwikkelen en/of afnemen en/of beoordelen van
tentamens of examens en is benoemd door de
examencommissie.
Degene die als extraneus, als bedoeld in artikel 7.32 en
7.36 WHW is ingeschreven bij de opleiding, heeft het recht
om tentamens en examens af te leggen zonder onderwijs
te volgen
De vastgestelde en vastgelegde competenties die het hboniveau aangeven van de inter- en intra- persoonlijke
vaardigheden bij de uitvoering van de beroepstaken;
Een bewijsstuk conform artikel 7.11 van de WHW waaruit
blijkt dat een opleiding die valt onder de WHW met goed
gevolg is afgerond
Zie Hoger Beroeps Onderwijs
De (Europese) titel voor een afgestudeerde van hoger
beroepsonderwijs
Onderwijs dat bestaat uit een samenhangend geheel van
onderwijseenheden gericht op verwezenlijking van
welomschreven doelstellingen op het gebied van kennis,
inzicht en vaardigheden waarover degene die de opleiding
voltooid dient te beschikken.
Het gedeelte van de bacheloropleiding dat volgt op de
propedeutische fase
Zie bestuur
Degene die zich onderwerpt aan een tentamen of examen
Zie beroepstaak
Het te kennen geven van ontevredenheid, misgenoegen
over iets

Examenregeling

Examenrooster

Examinator

Extraneus, extranei

Generieke
competenties
Getuigschrift

HBO
HBO Bachelor
Hoger
beroepsonderwijs

Hoofdfase
Instellingsbestuur
Kandidaat
Kerntaak
Klacht
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Begrip

Omschrijving

Klager

De natuurlijke persoon die een klacht heeft ingediend die
in relatie staat met de uitvoering van werkzaamheden,
dan wel met het volgen van onderwijs onder het bevoegd
gezag van SDO
Omschrijving van het beoogde resultaat van het
leerproces van de deelnemer
Een paspoort of ID-kaart
Het geheel van verplichte onderwijseenheden in de
propedeutische en hoofdfase
Het geheel van keuze onderwijseenheden in de hoofdfase
Een onderwijseenheid van de opleiding.
Zie studiewijzer
De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is
als onafhankelijke, binationale accreditatieorganisatie bij
Verdrag opgericht door de Nederlandse en Vlaamse
overheid om een deskundig en objectief oordeel te geven
over de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en
Vlaanderen. De NVAO laat elke zes jaar een
opleidingsaudit uitvoeren.
Hoeveelheid lesstof met betrekking tot een aantal
samenhangende leerdoelen
Regeling als bedoeld in artikel 7.13 WHW, welke de
geldende procedures en rechten en plichten bevat met
betrekking tot het onderwijs en de examens
De overeenkomst die de deelnemer, voor de aangegeven
opleidingsperiode, afsluit en waarmee hij instemt met de
voorwaarden die in het deelnemerstatuut zijn vermeld
De administratie die belast is met de administratieve
verwerking van de gegevens van en over de deelnemer
Een samenhangende geheel van onderwijseenheden
dat opleidt tot een afgeronde opleiding zoals bedoeld
in artikel 7.3 van de WHW
Functionaris belast met de dagelijkse uitvoering van de
opleiding
Een (digitale) map waarin de deelnemer documenten
plaatst die te maken hebben met zijn persoonlijke
ontwikkeling en studievoortgang. Bij SDO is de portfolio
ondergebracht in de virtuele leeromgeving
Een begeleider die vanuit de opleiding de deelnemer
begeleidt bij de uitvoering van bij de praktische
voorbereiding op de beroepsuitoefening en/of bij de
beroepsuitoefening in het verband met het onderwijs in
de duale opleiding. De praktijkbegeleider moet voldoen
aan de door het instellingsbestuur gestelde eisen
Bij het praktijkleren voert men opdrachten uit die men van
de opleiding meekrijgt om deze in de beroepspraktijk uit
te voeren. De opdrachten zijn wel praktijkgericht maar
niet (altijd) gerelateerd aan de functie van de deelnemer
binnen zijn organisatie.

Leerdoelen
Legitimatiebewijs
Major
Minor
Module
Modulewijzer
NVAO

Onderwijseenheid
Onderwijs- en
Examenregeling
(OER)
Onderwijsovereenkomst
Onderwijsadministrati
e
Opleiding

Opleidingscoördinator
Portfolio

Praktijkbegeleider

Praktijkleren
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Begrip

Omschrijving

Praktijkopleider

Een praktijkopleider begeleidt de deelnemer op de
werkplek in een duale opleiding. De praktijkopleider zorgt
er voor dat de werkzaamheden afgestemd zijn op de
leerdoelen van de deelnemer tijdens de opleiding
Associate degree en / of bachelor De praktijkopleider
moet voldoen aan de door het instellingsbestuur gestelde
eisen
De eerste fase van de opleiding, als bedoeld in artikel 7.8
van de WHW met een omvang van 60 studiepunten
Examen waarmee men de propedeutische fase afrondt en
welke recht geeft op een propedeutisch getuigschrift
SDO Hogeschool, Stichting Deeltijd Opleidingen,
aangewezen op grond van artikel 6.9 van de WHW als
Rechtspersoon voor Hoger onderwijs
Zie collegegeld
Het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31
augustus van het daaropvolgende kalenderjaar
Studieloopbaanbegeleiding (SLB) is gericht op de
begeleiding van deelnemers bij hun leerproces gedurende
de gehele studie. Het gaat tijdens
studieloopbaanbegeleiding om motivatie, inzet, het
maken van keuzes, zelfstandig leren, samenwerken, en het
vermogen om kritisch naar de eigen ontwikkeling te kijken
enzovoorts.
Een studiepunt (SP) staat voor 28 uur studielast.
Studiepunten worden ook wel aangeduid European Credit
Transfer System (ECTS of EC)
Overzicht met kosten van alle producten en diensten
Een tentamen is het afsluitende onderzoek ter afronding
van een onderwijseenheid (artikel 7.3 lid 2
Indien een deelnemer niet beschikt over de
vooropleidingseisen voor een hbo-opleiding en ouder is
dan 21 jaar, kan hij deelnemen aan een
toelatingsonderzoek
Zie examenonderdeel
Degene die toezicht houdt op het ordelijk verloop (volgens
het examenreglement) van een tentamen en/of examen
(zowel schriftelijk als met elektronische hulpmiddelen)
Een deskundige op het vlak van toetsontwikkeling en het
specifieke onderwerp van een onderwijseenheid en die
tentamens (toetsen) ontwikkelt ter afronding van de
betreffende onderwijseenheid
De wijze waarop de deelnemer bewijzen of zij aan de
beoordelingscriteria en/of beoordelingseisen van de
onderwijseenheid voldoen

Propedeuse
Propedeutisch
examen
SDO

Studiegeld
Studiejaar
Studieloopbaanbegeleiding

Studiepunten
Tarievenlijst
Tentamen
Toelatingsonderzoek

Tentamen
Toezichthouder

Toetsontwikkelaar

Toetsvorm
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Begrip

Omschrijving

Verklaring

Een document dat op grond van artikel 7.11 lid 5 uit de
WHW, bij stopzetting van de opleiding en op verzoek van
de kandidaat, door de examencommissie wordt afgegeven
waarbij wordt verklaard dat de kandidaat met goed gevolg
één of meerdere tentamens heeft afgelegd, onder
vermelding van de cijfers die aan de tentamen onderdelen
zijn toegekend
Binnen de Inspectie van het Onderwijs is een aantal
inspecteurs aangewezen als vertrouwensinspecteurs.
Deze vertrouwensinspecteurs hebben een adviserende en
ondersteunende taak bij klachten rond seksueel misbruik
en seksuele intimidatie
De persoon die door SDO is aangesteld om de taken zoals
vastgelegd in het reglement vertrouwenspersoon (zie dit
statuut) uit te voeren
Bij werkleren staan de ervaringen (leereffecten) van de
deelnemer tijdens de uitvoering van zijn functie centraal.
De deelnemer aan de opleiding brengt deze ervaringen in
voor zover deze een relatie hebben met de leerdoelen en
het theoretisch kader van de opleiding.
De Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk
onderzoek
Evaluatie van en door de opleiding zelf

Vertrouwensinspecteur

Vertrouwenspersoon
Werkleren

WHW
Zelfevaluatie
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3

Organisatie van het onderwijs bij SDO

Artikel 3.1

Missie van SDO
De SDO Hogeschool voor Moderne Bedrijfskunde ondersteunt mensen en
organisaties in hun leer-, ontwikkel- en transformatieproces. De hogeschool
levert professionals af, die geschoold zijn in moderne bedrijfs- en
veranderkundige competenties.
Onze studenten dragen effectief bij aan de praktische uitdagingen in hun
werkomgeving, zodat hun werkgevers zich tot vitale, duurzaam presterende en
wendbare bedrijven kunnen ontwikkelen.
De formele taak van SDO Hogeschool is het ‘functiegericht scholen en
loopbaangericht ontwikkelen van volwassenen door middel van wettelijk
erkend onderwijs, vanuit de zorg dat alle werkenden en niet werkenden zich
kunnen blijven ontwikkelen teneinde duurzaam te kunnen functioneren binnen
onze moderne samenleving.’

Artikel 3.2

We onderscheiden hierbij drie kernwaarden, deze zijn:
Werkend leren
Duurzaamheid
Een leven lang leren

Samenstelling
De opleidingen worden ontwikkeld en onderhouden door een team van docenten
en andere deskundigen uit het beroepenveld onder leiding van het CvB. Een
opleidingscoördinator is belast met de dagelijkse uitvoering van het onderwijs.

Artikel 3.3

Docenten
1.
2.
3.

4.
5.

Artikel 3.4

Het bevoegd gezag benoemt, schorst en ontslaat docenten.
De docent legt inhoudelijk verantwoording af aan de coördinator onderwijs.
Tot docent zijn benoembaar die functionarissen;
a. die vakbekwaam zijn op de betreffende vakgebied;
b. die affiniteit of ervaring hebben met doceren;
c. die werkzaam zijn in het vakgebied.
De primaire taak van de docent bestaat uit het uitvoeren van onderwijs en
onderwijstoetsing.
Een docent kan meerdere rollen vervullen, zoals bijvoorbeeld expert,
toetsontwikkelaar, examinator, praktijkbegeleider of studieloopbaanbegeleider.

Studieloopbaanbegeleider
De studieloopbaanbegeleider binnen SDO is gericht op de begeleiding van
deelnemers vanuit de persoonlijke leerweg bij hun leerproces gedurende de
gehele opleiding. Startpunt bij deze begeleiding is de zelfbeoordeling die elke

Deelnemerstatuut studiejaar 2019/2020/2021

15

deelnemer in het kader van de persoonlijke leerweg bij de aanvang van de
opleiding uitvoert.
De begeleiding is gericht op het primaire proces en draait zowel om
persoonlijke begeleiding als om het wat en het hoe van het leren. In het kader
van de ontwikkeling van het zelfsturend vermogen van de deelnemer zal de
studieloopbaanbegeleiding gedurende de opleiding een andere invulling
krijgen.
Artikel 3.5

Toetsontwikkelaar
Een deskundige op het vlak van toetsontwikkeling en het specifieke onderwerp
van de onderwijseenheid ontwikkelt toetsen ter afronding van de betreffende
onderwijseenheid. In de huidige situatie zijn docenten en andere deskundigen
die door de examencommissie zijn benoemd tot examinator bevoegd tot het
ontwikkelen van examenonderdelen/toetsen.

Artikel 3.6

Examinator
Een deskundige is pas examinator als de examencommissie hem als zodanig
heeft aangewezen en benoemd. Een examinator is bevoegd om vast te stellen
of een deelnemer heeft voldaan aan de criteria ter afronding van een
examenonderdeel of toets.

Artikel 3.7

Praktijkopleider
De praktijkopleider is verbonden aan de organisatie waar de deelnemer zijn
praktijkopdrachten uitvoert. De praktijkopleider monitort de uitvoering van de
beroepshandelingen en ondersteunt en begeleidt de deelnemer hierbij. De
praktijkopleider treedt niet op als examinator.

Artikel 3.8

Praktijkbegeleider
De praktijkbegeleider is verbonden aan de SDO Hogeschool en aangewezen als
examinator om te toetsen of de beroepshandelingen en beroepsproducten die
zijn uitgevoerd en gemaakt in de beroepspraktijk voldoen aan de gestelde
criteria.

Artikel 3.9

Vakexpert
Een vakexpert is deskundig op een bepaald onderwerp of kennisdomein en
fungeert bij afstandsonderwijs als vraagbaak voor de deelnemer.

Artikel 3.10

Examencommissie
Bij wet is vastgelegd dat de examencommissie als taak heeft om op objectieve
en deskundige wijze vast te stellen of een student voldoet aan de voorwaarden
die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van de kennis, het inzicht
en de vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. Daarnaast
is het borgen van de kwaliteit van de organisatie en de procedures rondom
tentamens en examens ook een taak van de examencommissie (zie ook
hoofdstuk 6).
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Artikel 3.11

Curriculumcommissie
SDO heeft een functionerende curriculumcommissie waarin een docenten, een
lector en een onderwijskundige met bijzondere expertise zitting hebben en die
adviezen verstrekken aan de coördinator onderwijs over de programmering van
de opleiding.

Artikel 3.12

Beroepenveldcommissie
De beroepenveldcommissie fungeert als klankbord ten aanzien van de
ontwikkelingen in de beroepspraktijk die van belang zijn voor de uitvoering van
de opleiding. De commissie geeft advies over de actualiteit en juistheid van het
beroepsprofiel en de aansluiting op de beroepspraktijk, de aansluiting tussen
het beroepsprofiel en de invulling daarvan in het opleidingsprofiel en
curriculum en het civiel effect van de opleiding.
De beroepenveldcommissie evalueert tweejaarlijks het beroepsprofiel.

Artikel 3.13

Studievoortgang
1.

De opleidingscoördinator volgt de studievoortgang van de deelnemer aan de
hand van de resultaten in de administratie.
2. De administratie zorgt voor de registratie van de verzamelde documenten in
het portfolio, waar de deelnemer op ieder gewenst moment inzicht in heeft via
de virtuele leeromgeving.
3. De opleidingscoördinator onderwijs heeft toegang tot de documenten van
iedere deelnemer. Deelnemers hebben alleen toegang tot hun eigen gegevens.
Artikel 3.14

Informatie en voorlichting
1.

2.
3.

Artikel 3.15

Deelnemers hebben recht op objectieve en inzichtelijke voorlichting over de
studie. Voorlichtingsmateriaal dient ook aan de eis van objectiviteit en
inzichtelijkheid te voldoen. SDO heeft per opleiding of samenhangend geheel
van opleidingen een studiegids.
Deelnemers dienen tijdig over informatie over voor hen relevante
voorzieningen, onderwerpen, regels en regelingen te kunnen beschikken.
Indien een beslissing met betrekking tot het voortbestaan van de opleiding
wordt genomen dient het instellingsbestuur de deelnemers hierover tijdig te
informeren.

Kwaliteitszorg door SDO
1.

2.

3.

SDO beschikt over een beschrijving van de kwaliteitscyclus en procedures die
zijn opgenomen in de door de medewerkers van de organisatie online
benaderbare digitale omgeving met de naam “AO-online”.
Het bevoegd gezag van SDO zorgt voor de borging van de kwaliteit van de
opleiding. In “AO-online” zijn de beschrijvingen van de procedures van de
kwaliteitsborging en –beoordeling vastgelegd.
De wettelijke toets van de kwaliteit van de opleidingen is vastgelegd in het
stelsel van audits ten behoeve van de accreditatie door de NVAO. De
aangeboden opleidingen, hebben een geldige accreditatie, waarmee de
basiskwaliteit van de opleiding aan de deelnemer is gegarandeerd.
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4.

5.

Artikel 3.16

De coördinator onderwijs legt periodiek het beleid ten aanzien van de
kwaliteitszorg van het onderwijs vast. Hiertoe behoort ook de wijze waarop
SDO de kwaliteit evalueert en laat beoordelen. De opleiding maakt daarbij
gebruik van een interne evaluatie en onderzoeken van externe deskundigen.
Tevens legt de coördinator onderwijs vast hoe hij de uitkomsten van deze en
overige evaluaties verwerkt in de uitvoering van het onderwijsprogramma om
de kwaliteit blijvend te waarborgen.
Onderdeel van dit beleid is dat de deelnemer na afloop van elke onderwijseenheid in de gelegenheid wordt gesteld een schriftelijk oordeel te geven over
het gevolgde onderwijs en de onderwijsgevenden als ook de
onderwijsvoorzieningen.

Vertrouwelijke informatie van deelnemers
Alle informatie (bijvoorbeeld over bedrijfssituaties, werkprocessen, strategieën
et cetera) die door deelnemers verstrekt zijn, is vertrouwelijk voor SDO, haar
medewerkers en de docenten.

Artikel 3.17

Termijnen van beantwoording vragen
Uitgangspunt is dat vragen van administratieve aard of met betrekking tot het
onderwijs binnen vijf werkdagen beantwoord zijn. Vragen die een langere
verwerkingstijd vragen moeten binnen vijf werkdagen beantwoord worden met
een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer men een uitvoerig
antwoord kan verwachten.

Deelnemerstatuut studiejaar 2019/2020/2021

18

4

In- en uitschrijving en toelating

Artikel 4.1

Eisen vooropleiding

-

Artikel 4.2

Vrijstelling van vooropleidingseisen op grond van andere diploma’s
1.

2.
3.

4.

5.

Artikel 4.3

Voor inschrijving voor een opleiding in het hoger beroepsonderwijs geldt als
vooropleidingseis het bezit van:
een diploma voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO);
of een diploma hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo);
of een diploma van een middenkader opleiding of van een specialistenopleiding
als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs
(WEB) (mbo-niveau 4). Met een diploma bedoeld in de eerste volzin wordt voor
de toepassing van dit lid gelijkgesteld het diploma van de bij ministeriële
regeling aangewezen vakopleidingen, bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid onder
c, van de WEB.

Vrijgesteld van de vooropleidingseis als bedoeld in artikel 4.1 is de bezitter van
de volgende diploma’s en getuigschriften krachtens artikel 7.28 WHW:
a. een getuigschrift van een bachelor opleiding,
b. een getuigschrift van een masteropleiding,
c. een propedeutisch getuigschrift van een bachelor of masteropleiding die
geregistreerd is in het CROHO,
d. een getuigschrift dat toegang geeft tot het hoger onderwijs in een land dat
het Verdrag inzake de erkenning van kwalificaties betreffende hoger
onderwijs in de Europese regio heeft geratificeerd.
een al dan niet in Nederland afgegeven diploma dat door de minister is
aangewezen als ten minste gelijkwaardig aan het havodiploma of
een al dan niet in Nederland afgegeven diploma dat bij besluit van het
instellingsbestuur van op basis van diplomawaardering door NUFFIC als ten
minste gelijkwaardig aan het havodiploma wordt beschouwd.
Indien het een buiten Nederland afgegeven diploma of getuigschrift betreft
dient tevens naar het oordeel van de examencommissie blijk te zijn gegeven
van voldoende beheersing van de Nederlandse taal voor het met vrucht kunnen
volgen van de opleiding Bedrijfskunde.
Het instellingsbestuur neemt het besluit tot vrijstelling van vooropleidingseisen
en of betrokkene al dan niet kan worden ingeschreven op basis van het oordeel
als bedoeld in het vorige lid, dan wel het besluit dat betrokkene kan worden
ingeschreven maar dat deze nog geen examens of onderdelen daarvan mag
afleggen dan nadat er een positief oordeel als bedoeld in het vorige lid is
afgegeven.

Vrijstelling van vooropleidingseis op grond van een toelatingsonderzoek
1.

Het instellingsbestuur kan personen van 21 jaar en ouder die niet voldoen aan
de vooropleidingseisen zoals genoemd in artikel 4.1 en 4.2, noch daarvan
krachtens artikel 7.28 WHW zijn vrijgesteld, van die vooropleidingseis vrijstellen,
indien zij bij een onderzoek door een door het instellingsbestuur in te stellen
commissie hebben blijk gegeven van geschiktheid voor het desbetreffende
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2.

3.

4.

Artikel 4.4

onderwijs en van voldoende beheersing van de Nederlandse taal voor het met
vrucht kunnen volgen van het onderwijs.
Het toelatingsonderzoek voor personen van 21 jaar en ouder bestaat uit een IQ
test met de volgende onderdelen die digitaal worden getoetst: logisch
taalinzicht, logisch cijfermatig inzicht, rekenvaardigheid en controleren. Van de
gegevens wordt een rapport opgesteld, dat door de opleidingscoördinator
wordt opgestuurd. In het rapport wordt een positief dan wel negatief advies
over de toelaatbaarheid gegeven.
Deelnemers die de opleiding in duale vorm willen volgen moeten naast het
toelatingsonderzoek uit bovengenoemd lid een aan vullend onderzoek
ondergaan waarin wordt onderzocht in hoeverre de werkplek van de deelnemer
geschikt is voor het beroepsuitoefeningsdeel van het onderwijsprogramma.
Het instellingsbestuur neemt het besluit over de geschiktheid van de kandidaat
op basis van het toelatingsonderzoek.

Voldoende beheersing van de Nederlandse taal
1.

Aan de eis van voldoende beheersing van de Nederlandse taal als bedoeld in
artikel 4.3 lid 2 en in artikel 4.4 lid 1 in het geval betrokkene een andere taal
dan het Nederlands als eerste taal voert wordt voldaan door:
a. het met goed gevolg afleggen van het staatsexamen Nederlands als
tweede taal, niveau II,
b. het tot genoegen van de commissie toelatingsonderzoek als bedoeld in
artikel 4.3 lid 1 aantonen dat hij op een andere dan de hierboven bedoelde
wijze(n) de Nederlandse taal in voldoende mate beheerst om het
Nederlandstalige onderwijs succesvol te kunnen volgen.
2. Aan het voldoen aan de eis als bedoeld in het vorige lid dient te zijn voldaan
voor het moment van inschrijving.
Artikel 4.5

Toelating duaal onderwijs als bedoeld in artikel 7.7 lid 2 WHW
1.
2.

3.

4.

Extranei worden niet toegelaten tot een duale opleiding.
De beroepsuitoefening tijdens een duale opleiding vindt plaats op basis van een
overeenkomst, namens de instelling gesloten door de opleiding, de deelnemer
en het bedrijf of de organisatie waar het beroep in de praktijk wordt
uitgeoefend.
De overeenkomst als bedoeld in het tweede lid omvat tenminste bepalingen
over: de duur van de overeenkomst en de tijdsduur van de periode of perioden
van de beroepsuitoefening, de begeleiding van de deelnemer, het deel van de
kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden die een
deelnemer bij beëindiging van de opleiding moet hebben verworven en die
tijdens de beroepsuitoefening dienen te worden gerealiseerd, alsmede de
beoordeling daarvan, en de gevallen waarin en de wijze waarop de
overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden.
Degene die tot een duale opleiding wenst te worden toegelaten dient op het
moment van toelating, dan wel uiterlijk zes maanden nadien te beschikken over
een overeenkomst als bedoeld in het tweede lid. Wordt niet voldaan aan de eis
als bedoeld in de vorige volzin, dan wordt betrokkene geacht niet te voldoen
aan de voorwaarden om aan de duale opleiding deel te nemen. Dit betekent dat
het instellingsbestuur dan kan besluiten de deelnemer de toegang tot de duale
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5.

Artikel 4.6

Eisen werkkring voor de deeltijdopleidingen als bedoeld in artikel 7.27 van de WHW
1.

2.

3.

Artikel 4.7

opleiding te ontzeggen. Over een besluit als bedoeld in de vorige zin wordt de
deelnemer schriftelijk geïnformeerd.
Wordt een overeenkomst als bedoeld in het tweede lid voortijdig beëindigd als
gevolg van toerekenbaar verzuim van de deelnemer, dan wordt de deelnemer
voor een periode van maximaal zes maanden in de gelegenheid gesteld een
nieuwe overeenkomst te sluiten als bedoeld in het tweede lid. Lukt dit niet, dan
wordt de deelnemer geacht niet meer te voldoen aan de voorwaarden om aan
de duale opleiding deel te nemen. Dit betekent dat het instellingsbestuur dan
kan besluiten de deelnemer de toegang tot dit onderwijs te ontzeggen. Over
een besluit als bedoeld in de vorige volzin wordt de deelnemer schriftelijk
geïnformeerd

Bij inschrijving aan de deeltijdopleiding worden geen eisen aan de werkkring
gesteld. De deeltijd deelnemer werkt tijdens de opleiding door middel van
opdrachten aan taken en producten die ontleend zijn aan de beroepspraktijk.
Ter voorbereiding op het functioneren in de beroepspraktijk kunnen deze
opdrachten als simulatie opdrachten worden uitgevoerd, dan wel binnen de
eigen werkkring indien deze daarvoor geschikt is.
Naast opdrachten ter voorbereiding op de beroepspraktijk zijn ook een aantal
opdrachten, de zogenoemde integratieve opdrachten, in het curriculum
opgenomen die ook betrekking hebben op de praktijkvaardigheden. Aan de
eisen met betrekking tot de praktijkvaardigheden kan op verschillende wijzen
worden voldaan. Dit is afhankelijk van de beroepssituatie van de kandidaat en
diens werkervaring. De deeltijd deelnemer dient echter aantoonbaar te maken
dat hij de generieke competenties op het gebied van sociaal communicatieve
vaardigheden, samenwerken/ netwerken en professioneel vakmanschap
beheerst.
De deelnemer verantwoordt dat hij gedurende de gehele opleiding voldoende
tijd praktijkervaring heeft opgedaan op een werkplek of stageplek die voldoet
aan de gestelde eisen, zoals complexiteit van werkzaamheden, omvang van het
bedrijf en werkzaamheden die het behalen van praktijkervaring mogelijk
maken. Tijdens de opleiding toont de deelnemer door middel van
procesverslagen en/of reflectieverslagen aan dat hij gelijkmatig verdeeld over
de propedeutische fase, de Associate degree fase (2e jaar) en de vervolgfase
naar het bachelorniveau minimaal 840 uur in een relevante werksituatie
(betaald of stageplek) heeft gewerkt.

Procedure inschrijving opleiding
1.
2.

3.

Iedereen die gebruik wil maken van onderwijsvoorzieningen of
examenvoorzieningen moet bij SDO zijn ingeschreven.
Bij contactonderwijs is de inschrijving voor een heel studiejaar. Wanneer de
inschrijving plaatsvindt gedurende een studiejaar, geldt deze voor de rest van
het studiejaar. Bij blended onderwijs en afstandsonderwijs geldt de inschrijving
voor een periode van 12 maanden.
Een kandidaat meldt zich aan via een formulier op de website van SDO
Hogeschool (https://sdo-hogeschool.nl/studenten/#aanmelden-en-inschrijven).
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4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.

Artikel 4.8

Na aanmelding ontvangt de kandidaat via e-mail een bevestiging van ontvangst
van aanmelding en wordt verzocht kopieën van voor de toelating van de
opleiding relevante diploma’s of getuigschriften aan te leveren.
De kandidaat is definitief ingeschreven als aan de volgende voorwaarden is
voldaan.
Bij de aanmelding zijn de volgende stukken overlegd:
a. een kopie paspoort of Nederlandse identiteitskaart:
b. kopieën van voor de toelating van de opleiding relevante diploma’s of
getuigschriften;
c. een door de aspirant deelnemer getekend inschrijvingsformulier;
en aan de betalingsverplichting is voldaan alsmede de authenticiteit van de
verstrekte stukken is vastgesteld.
Indien de betalingsverplichting wordt overgedragen aan derden, wordt pas
overgegaan tot inschrijving, nadat deze derde partij schriftelijk heeft verklaard
aansprakelijk te zijn voor alle betalingsverplichtingen. Het inschrijvingsformulier
dient ondertekend te zijn door de werkgever indien de factuur naar de
werkgever gestuurd moet worden.
Op verzoek kan de administratie een bewijs van betaling afgeven waaruit blijkt
dat het verschuldigde collegegeld en of examengeld is voldaan.
Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, ontvangt de deelnemer een bewijs
van inschrijving.
De definitieve inschrijving geeft een deelnemer recht op:
a. Deelname aan het onderwijs binnen de opleiding voor dat studiejaar;
b. Deelname aan de toetsen van de opleiding onder de voorwaarden die
gesteld zijn in de onderwijs- en examenregeling van het betreffende
studiejaar;
c. Toegang tot de virtuele leeromgeving
d. Inzage in het eigen dossier
e. Studiebegeleiding
De definitieve inschrijving als extraneus geeft recht op de voorzieningen
genoemd in dit artikel onder lid 9b tot en met lid 9d.
Kan een deelnemer als gevolg van een functiebeperking niet of niet in
onvoldoende mate gebruik maken van zijn recht genoemd zoals genoemd
onder artikel 9 lid a tot en met e –met uitzondering van lid 9b, dan zal SDO met inachtneming van de wettelijke kaders en naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid - voor de deelnemer passende maatregelen treffen.

Procedure inschrijving losse onderwijseenheden
1.
2.

3.

Men kan zich inschrijven voor één of enkele onderwijseenheden van een
studiejaar
Inschrijving per onderwijseenheid betekent dat men de lessen van de
respectievelijke onderwijseenheden kan volgen en deze onderwijseenheid kan
afronden met een tentamen
De kosten voor deelname aan een onderwijseenheid zijn
a. inschrijfkosten
b. lesgeld van de onderwijseenheid
c. examengeld van de onderwijseenheid
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4.

Artikel 4.9

Als de onderwijseenheid met goed resultaat is afgerond, ontvangt de
deelnemer een verklaring ingevolge artikel 7.11 lid 5 van de WHW. Bij
afronding van elke onderwijseenheid? Of is cijferlijst bijwerken voldoende?

Rechtstreekse toelating tot het AD (2de jaar) en de bachelorfase (3de en 4de jaar)
Een deelnemer kan op verschillende manieren rechtstreeks toegang krijgen tot
een opleiding, na het propedeuse jaar:
1. Voor de inschrijving voor een opleiding na het propedeutisch examen geldt als
eis het bezit van een getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde
propedeutisch examen van die opleiding.
2. De examencommissie kan vrijstelling verlenen van de in het eerste lid bedoelde
eis aan de bezitter van een al dan niet in Nederland afgegeven diploma, indien
dat diploma naar het oordeel van de examencommissie ten minste
gelijkwaardig is aan het in het eerste lid bedoelde getuigschrift. Indien het een
buiten Nederland afgegeven diploma betreft, kan het instellingsbestuur daarbij
bepalen dat geen examens of onderdelen daarvan worden afgelegd dan nadat
ten genoegen van de examencommissie het bewijs is geleverd van voldoende
beheersing van de Nederlandse taal voor het met vrucht kunnen volgen van het
onderwijs.
3. Het instellingsbestuur kan, in afwijking van het eerste lid, aan degene die is
ingeschreven, op zijn verzoek, reeds de toegang tot het afleggen van een of
meer examenonderdelen of toetsen verlenen voordat hij het propedeutisch
examen van de desbetreffende opleiding met goed gevolg heeft afgelegd.
Tijdens een adviesgesprek met de opleidingscoördinator wordt bekeken of
vrijstellingen kunnen worden aangevraagd op basis van curriculumvergelijking
en/of opgebouwd portfolio. Voor alle vrijstellingen die de opleiding verleent in
dit kader is het volgende van toepassing:
a. het voorstel voor vrijstellingen wordt op individuele basis vastgesteld
b. het verzoek tot vrijstelling wordt ingediend bij de examencommissie ten
behoeve van de uiteindelijke vaststelling door de examencommissie
In het bijzonder voor de duale opleidingsvariant geldt dat een kandidaat met
relevante werkervaring, die voor vrijstelling in aanmerking wenst te komen een
portfolio moeten samenstellen waarin is opgenomen een competentiebeoordeling van de eerste leidinggevende en van de kandidaat zelf. Op basis
van dit portfolio wordt een criteriumgericht interview afgenomen volgens een
vast format (formulier criteriumgericht interview) en daarnaast wordt dit
gesprek voorbereid met reguliere intakevragen volgens een intakeformulier.

Artikel 4.10

Doorstroom Associate Degree
Een deelnemer aan wie een graad als bedoeld in art. 7.10b lid 1 WHW is
verleend, heeft het recht zijn bacheloropleiding in het hoger beroepsonderwijs
te vervolgen. Het instellingsbestuur kan daarbij voorschrijven welke
onderwijseenheden binnen de bacheloropleiding nog moeten worden gevolgd.
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Artikel 4.11

Adreswijziging
1.

2.

Artikel 4.12

Lesgeld, examengeld, overige kosten
1.

2.

3.
4.

Artikel 4.13

Het instellingsbestuur stelt het lesgeld voor deelname jaarlijks vast. Dit doet zij vóór
1 juni voor het daaropvolgende studiejaar welke start in september. Het lesgeld is
exclusief examengeld.
Een deelnemer is verplicht tot aanschaf van leer-(hulp)middelen, als deze
noodzakelijk zijn in het studieprogramma, zoals vastgesteld in de literatuurlijst van
de opleiding.
Het lesgeld is vrij van BTW. Boeken en andere lesmaterialen worden apart in
rekening gebracht. Hiervoor geldt het wettelijk vastgestelde BTW-tarief (thans 9%).
De kosten voor deelname aan een tentamens en examens worden per tentamen en
examen berekend en in rekening gebracht. Alle kosten voor deelname aan
tentamens en examens worden per studiejaar in rekening gebracht voor het aantal
tentamens en examens waaraan een deelnemer gaat deelnemen.
Kosten voor een extra examenmogelijkheid worden niet teruggestort, indien de
deelnemer alsnog besluit geen gebruik hiervan te maken.
Een overzicht van kosten is te vinden op de website. Hier staan vermeld de
inschrijfkosten, kosten voor afrondende examens, studiemateriaal ed.
Gespreide betaling is mogelijk. Hiertoe moet de deelnemer een verzoek bij SDO
indienen. Bij gespreide betaling blijft de verplichting om het volledige lesgeld voor
het desbetreffende studiejaar te betalen en worden extra administratiekosten in
rekening gebracht.

Achterstallige betaling
1.

2.

Artikel 4.14

Deelnemers die zijn ingeschreven dienen adreswijzigingen, als ook wijzigingen
in e-mailadres en telefoonnummer tijdig en schriftelijk, met vermelding van de
ingangsdatum van het nieuwe adres aan de administratie door te geven.
SDO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of niet
juist voldoen aan de verplichting als bedoeld in het vorige lid.

SDO is in geval van achterstand in betaling bevoegd om betrokkene de toegang tot
de lessen en examenruimtes te ontzeggen zolang niet aan de betalingsverplichting is
voldaan. Mocht de betrokken deelnemer nalatig blijven, dan kan SDO de deelnemer
uitschrijven.
De deelnemer of de organisatie die de betalingsverplichting heeft overgenomen, is
verplicht om een betalingsherinnering binnen 10 werkdagen te betalen.

Beëindiging inschrijving

1.
2.

3.

De inschrijving wordt in de volgende situaties beëindigd;
in geval van afstuderen.
in geval van ziekte of bijzondere (familie) omstandigheden. De beëindiging van de
inschrijving vindt plaats met ingang van de maand volgend op de tweede hele
maand waarin de betrokken deelnemer niet aan het onderwijs heeft kunnen
deelnemen. De administratie informeert de deelnemer schriftelijk voordat zij tot
uitschrijving overgaat.
bij overlijden. De inschrijving beëindigt met ingang van de maand volgend op de
maand van overlijden. Restitutie van lesgeld vindt automatisch plaats.
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4.

in geval van uitschrijving op verzoek van de examencommissie bij ernstige of
herhaalde fraude en/of plagiaat (zie 6.14).
5. op grond van een schriftelijk verzoek te richten aan SDO Hogeschool;
6. Bij annulering tot 2 maanden tot aan de start van het studiejaar is 10% van het
lesgeld verschuldigd.
7. Bij annulering in de periode van 2 maanden tot één maand voor de start van het
studiejaar dient 25% van het lesgeld te worden betaald.
a. Bij annulering korter dan 1 maand voor de start van het studiejaar is 50% van het
lesgeld verschuldigd.
b. Bij annulering minder dan twee weken tot de start van het studiejaar is het
volledige lesgeld verschuldigd.
8. Op verzoek kan een bewijs van uitschrijving worden verstrekt.
Artikel 4.15

Tijdelijk beëindigen van inschrijving
1. Het is mogelijk om deelname aan de opleiding tijdelijk stop te zetten.
2. SDO is in dergelijke gevallen nimmer verplicht het reeds betaalde les- of
examengeld te restitueren, ook niet indien een (soort)gelijke opleiding niet langer
wordt aangeboden door SDO.
3. Bij herinschrijving wordt het dan geldende lesgeld in rekening gebracht bij de
deelnemer c.q. degene die de deelnemer heeft doen inschrijven.
4. De deelnemer dient de opleiding inclusief het afstuderen volledig afgesloten te
hebben binnen een aaneengesloten periode van 6 jaar en een periode van 8 jaar
met een tussentijdse stop na datum eerste inschrijving voor een vierjarige hboopleiding. Voor een Associate degree opleiding geldt een periode van maximaal 4
jaar.

Artikel 4.16

Schadevergoeding en boete
1.

2.

Artikel 4.17

Degene die zonder inschrijving gebruik maakt van onderwijs- en of
examenvoorzieningen, is aan SDO een schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan het
verschuldigde lesgeld en examengeld.
Degene die aan de onderwijs- en of examenvoorzieningen deelneemt, is verplicht bij
die gelegenheid of onmiddellijk daarna op eerste vordering zijn of haar naam en
adres bekend te maken en het bewijs waaruit blijkt dat hij of zij gerechtigd is deel te
nemen ter inzage te geven aan iedere medewerker van SDO die daarnaar vraagt.
Degene die niet aan deze identificatieplicht voldoet, pleegt een strafbaar feit en kan
daarvoor overeenkomstig het bepaalde in artikel 15.4 WHW gestraft worden met
een geldboete.

Rechtsbescherming
1. SDO accepteert als lid de gedragscode en algemene voorwaarden van NRTO, de
Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (www.nrto.nl).
2. Een (aspirant) deelnemer kan binnen zes weken na dagtekening tegen besluiten
over de toelating bezwaar maken bij het instellingsbestuur.
3. Indien het bezwaar niet tot een oplossing heeft geleid kan de (aspirant) een beroep
doen op de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen als onderdeel
van de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken om het geschil te

Deelnemerstatuut studiejaar 2019/2020/2021

25

beslechten voor zover het geschil betrekking heeft op de door Hogeschool te
leveren of geleverde diensten en/of zaken.
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5

Onderwijsprogramma

Artikel 5.1

Beoordeling onderwijs- en examenregeling
Het instellingsbestuur draagt zorg voor een regelmatige beoordeling van het in
het deelnemerstatuut opgenomen Onderwijs- en Examenregeling (OER) en
weegt daarbij, ten behoeve van de bewaking en zo nodig bijstelling van de
studielast, het tijdsbeslag dat daaruit voor de deelnemer voortvloeit.

Artikel 5.2

Doelstelling van de opleiding
Met de opleidingen wordt beoogd de deelnemer zodanige kennis, inzicht en
vaardigheden bij te brengen op het bedrijfskundige terrein zodat deze bij het
voltooien van de opleiding in staat is tot professionele uitvoering van taken die
passen bij het functieniveau van de opleiding en tevens in aanmerking komen
voor een eventuele voortgezette opleiding. De opleiding maakt onderscheid
tussen functies op hbo Associate Degree niveau en functies op bachelor niveau.
Na voltooiing van de opleiding moet de deelnemer als beroepsbeoefenaar
zelfstandig en met kritische instelling kunnen werken en beschikt de deelnemer
over de kennis, inzicht en vaardigheden op hbo-niveau zoals vermeld in bijlage
A.

Artikel 5.3

Inrichting en studielast van de opleiding
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

De bacheloropleiding heeft een studielast van 240 studiepunten, waarvan 60
studiepunten behoren tot de propedeutische fase, nog eens 60 punten voor het
voltooien van het Ad-examen (2de jaar) en 120 studiepunten behoren tot de
bachelorfase (3de en 4de jaar).
De Associate Degree opleiding heeft een studielast van 120 studiepunten,
waarvan 60 studiepunten behoren tot de propedeutische fase en 60
studiepunten behoren tot de postpropedeutische fase.
Het Associate programma en de bacheloropleiding kan men volgen in een duale
of deeltijdvariant.
De duaal en deeltijds ingerichte bacheloropleiding kent één afstudeerrichting:
Bedrijfskunde. Daarbinnen zijn wel keuzemogelijkheden.
Deelnemers kunnen kiezen om de opleiding in een andere variant (switch
tussen duaal en deeltijd) of over te stappen naar een ander niveau (switch
tussen Ad en bachelor).
De deelnemer aan wie de graad Associate Degree is verleend en die de
bacheloropleiding vervolgt, dient de door het instellingsbestuur
voorgeschreven onderwijseenheden binnen de bacheloropleiding te volgen.
Voor deelnemers die de opleiding in duale vorm volgen, worden de periode(n)
waarin werkzaamheden in de beroepspraktijk worden verricht, aangemerkt als
een onderwijseenheid of onderwijseenheden, voor zover deze werkzaamheden
onder begeleiding van de opleiding plaatsvinden. Zowel bij de duale variant als
bij de deeltijdvariant is het onderwijs gesplitst in een onderwijsdeel en in een
praktijkdeel. Het praktijkdeel in de propedeuse is maximaal 32 studiepunten en
in de hoofdfase, in jaar 2 ook maximaal 32 en in jaar 3 38 en in jaar 4 6
studiepunten. Dat brengt het totaal op 158 studiepunten voor het praktijkdeel.
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8. Het praktijkdeel van elke periode is zodanig ingericht, dat de deelnemer in staat
wordt gesteld de competenties te ontwikkelen tot het niveau dat voor die
periode is genoemd in de overeenkomst tussen instelling, deelnemer en bedrijf;
9. De onderwijseenheden die in de beroepspraktijk worden uitgevoerd, worden
afgesloten met een of meer tentamens.
Artikel 5.4

Taal
1.
2.
3.

Artikel 5.5

SDO verzorgt haar opleidingen in de Nederlandse taal.
De examens worden afgenomen in het Nederlands.
Afwijking van het bovenstaande is mogelijk wanneer;
a. het onderwijs betreft dat, in de vorm van een gastcollege, door een
anderstalige docent wordt verzorgd.
b. het meest geschikte lesmateriaal alleen in het Engels beschikbaar is.
c. In het kader van internationaliseringsaspecten anderstalige literatuur en
overige onderwijsmaterialen wenselijk zijn.

Voorzieningen voor deelnemers met een functiebeperking
SDO Hogeschool biedt aan deelnemers met een functiebeperking een
onderwijsomgeving aan die zoveel mogelijk gelijkwaardig is aan die van
deelnemers zonder functiebeperking en die gelijkwaardige kansen op
studiesucces biedt. Per situatie zullen deze voorzieningen in overleg met de
deelnemer worden geregeld.

Artikel 5.6

Samenstelling van de propedeutische fase
De propedeutische fase van de opleiding heeft een oriënterende functie en
omvat de onderwijseenheden zoals die zijn beschreven in de beschikbare
studiegidsen, met de daarbij vermelde studielast van 60 studiepunten.

Artikel 5.7

Samenstelling Associate Degree programma’s
De Associate Degree programma’s als bedoeld in artikel 5.3 lid 2 omvatten de
onderwijseenheden zoals beschreven in de desbetreffende studiegidsen met de
daarin vermelde studielast.

Artikel 5.8

Samenstelling van de Bachelorfase
De bachelorfase van de opleiding omvat een keuze- en een verplichtprogramma
van onderwijseenheden zoals beschrijven in de studiegidsen, met de daarbij
vermelde studielast (totaal 120 studiepunten).

Artikel 5.9

Minor
1. Het minor programma in de bachelorfase heeft een omvang van in totaal 30
studiepunten.
2. De minor die de deelnemer volgt, is gerelateerd aan de ambities van de
deelnemer en heeft een duidelijke eindrelatie met de eindkwalificaties van de
opleiding. De minor dient een aanvulling te zijn op de overige onderdelen van
de opleiding die de deelnemer volgt.
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3.

De door de instelling aangeboden onderwijseenheden waaruit het minor
programma bestaat worden voor het begin van het opleidingsjaar geplaatst op
de voor alle deelnemers toegankelijke website. Op de website wordt tenminste
vermeld:
a. uit welke onderwijseenheden de minor bestaat, met inbegrip van het
aantal studiepunten en de wijze van toetsing en herkansing van elke
onderwijseenheid
b. of het aanbieden van de verschillende onderwijseenheden van de minor
wel of niet gebonden zijn aan een aantal minimum deelnemers
c. welke toelatingseisen voor de minor van toepassing zijn
d. welke procedure wordt gehanteerd voor het inschrijven van de minor
4. Gedurende het studiejaar kan de inhoud van een minor worden afgestemd op
de wensen van de deelnemers, mits passend binnen de restricties en richtlijnen van
de examencommissie en de onderwijscoordinator/dekaan.
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6

Examens en getuigschriften

Artikel 6.1

Instelling en samenstelling examencommissie
Ten behoeve van het afnemen en de organisatie van examens en het bewaken
van de kwaliteit van examens heeft het bevoegd gezag van SDO een
examencommissie ingesteld (WHW artikel 7.12a).
1. Het instellingsbestuur benoemt, schorst en ontslaat de leden van de
examencommissie.
2. De leden van de examencommissie worden steeds voor de duur van een jaar
benoemd.
3. Het instellingsbestuur draagt er zorg voor dat het onafhankelijk functioneren en
de continuïteit in de opgebouwde kennis door een goed georganiseerde
overdracht bij het benoemen van de leden van de examencommissie voldoende
wordt gewaarborgd. Leden van de examencommissie hoeven geen
hiërarchische verantwoording af te leggen aan het bevoegd gezag.
4. De examencommissie bestaat uit minimaal drie leden, waaronder een
voorzitter.
5. Alle commissieleden beschikken aantoonbaar over deskundigheid op het
terrein van de desbetreffende opleiding of groep van opleidingen.
6. Bij de benoeming van de leden van de examencommissie draagt het
instellingsbestuur er zorg voor dat:
a. tenminste één lid als docent verbonden is aan elke groep van opleidingen
b. ten minste één lid afkomstig is van buiten de opleidingen
c. er geen leden van het instellingsbestuur of personen die anderszins
financiële verantwoordelijkheid dragen binnen de instelling worden
benoemd.

Artikel 6.2

Taken van de examencommissie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Op grond van artikel 7.12 tweede lid uit de WHW heeft de examencommissie
als hoofdtaak om op objectieve en deskundige wijze vast te stellen of een
deelnemer voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling
stelt ten aanzien van de kennis, het inzicht en de vaardigheden die nodig zijn
voor het verkrijgen van een graad.
De examencommissie is op basis van bovenstaande belast met de volgende
taken:
Aanwijzen van examinatoren
Borgen van de kwaliteit van tentamens en examens en van de organisatie van
tentamens en examens
Vrijgeven van cijfers van tentamens en examens
Verlenen van vrijstellingen voor het afleggen van tentamens
Treffen van maatregelen bij onregelmatigheden en/of calamiteiten en fraude
en plagiaat
Vaststellen dat een deelnemer voldoet aan de eisen die nodig zijn voor
verkrijging van de graad Ad of bachelor
Vaststellen van algemene regels en richtlijnen binnen de OER om de uitslagen
van tentamens en examens vast te stellen
Uitreiken van getuigschriften
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9.
10.
11.
12.
13.

Uitreiken van verklaringen van het met goed gevolg afgelegde tentamen(s) dit
wordt ook door het bestuur gedaan.
Jaarlijks opstellen van een verslag van haar werkzaamheden
Het behandelen van klachten van deelnemers over tentamens en examens
Het behandelen van verzoeken tot aanpassing van tentamens en examens
wegens functiebeperking
Het ongevraagd en gevraagd adviseren van het bevoegd gezag betreffende de
kwaliteit van tentamens en examens
De voorzitter van de examencommissie geeft leiding aan en is woordvoerder
van de examencommissie. Deze wordt bijgestaan door de overige leden.

Artikel 6.3

Contactgegevens examencommissie
De examencommissie is te bereiken via het examenbureau:
Blaak 516
3011 TA Rotterdam
Tel: 085 – 130 3530
e-mail: info@sdo-hogeschool.nl

Artikel 6.4

Doorstroomeisen
1.

2.

3.

Artikel 6.5

Geldigheidsduur studiepunten
1.

2.

Artikel 6.6

Halverwege het eerste studiejaar bespreekt de studieloopbaanbegeleider
indien nodig de behaalde studieresultaten met de deelnemer. Het resultaat van
dit gesprek is een studieadvies.
De deelnemer kan deelnemen aan lessen en examens uit het tweede jaar, maar
kan pas starten met de integratieve opdracht aan het einde van de Associate
Degree fase als de integratieve opdracht ter afsluiting van de propedeutische
fase met succes is afgerond.
De deelnemer kan niet met zijn afstudeeronderzoek beginnen in het vierde jaar
indien onderwijseenheden uit voorgaande jaren nog niet zijn afgerond met
inbegrip van de integratieve opdracht van de Associate degree fase.

Behaalde studiepunten blijven vijf jaar geldig, gerekend vanaf het einde van het
studiejaar waarin de desbetreffende studiepunten zijn behaald. Daarna komen
de studiepunten te vervallen.
De examencommissie heeft de bevoegdheid om in bijzondere gevallen de
geldigheidsduur te verlengen.

Examenrooster
1.
2.
3.

SDO maakt de eerste examenmogelijkheid van een onderwijseenheid (dag en
tijdstip) bekend via het jaarrooster of per persoonlijke uitnodiging.
SDO maakt de herkansingen (dag en tijdstip) bekend per persoonlijke
uitnodiging.
Naast de eerste examenmogelijkheid van een onderwijseenheid is er minimaal
één keer en maximaal twee keer per studiejaar een herkansing
geprogrammeerd.
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Artikel 6.7

Vrijstellingen op basis van opleiding of cursus
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

Artikel 6.8

De examencommissie besluit tot vrijstelling indien wordt aangetoond te
voldoen aan tenminste 75% van de leerdoelen van het betreffende onderdeel
in de opleiding waarvoor de vrijstelling wordt aangevraagd.
De toewijzing van de vrijstelling wordt verwerkt in de administratie. Indien de
uitslag meegewogen wordt in een gemiddelde geldt als rekenfactor het cijfer 6.
Met twee vrijstellingen of meer per studiefase is het niet langer mogelijk om
cum laude af te studeren
Een verleende vrijstelling voor studiepunten is vijf jaar geldig, gerekend vanaf
de datum waarop de vrijstelling is toegewezen voor de betreffende
onderwijseenheid.

Vrijstellingen op basis van EVC procedure2

1.
2.

3.

4.
5.

2

Alleen een ingeschreven deelnemer kan een vrijstellingsverzoek indienen
De deelnemer kan een vrijstellingsverzoek indienen voor één of meerdere
tentamens bij de examencommissie, indien de deelnemer:
a. een qua inhoud en niveau overeenkomstig onderdeel van een universitaire
of hogere beroepsopleiding heeft voltooid;
b. aantoont door werk- c.q. beroepservaring over voldoende kennis, inzicht en
vaardigheden te beschikken m.b.t. het desbetreffende onderdeel.
De deelnemer dient een verzoek tot vrijstelling voor een tentamen ten minste
zes weken voor aanvang van de toets van de betreffende onderwijseenheid
schriftelijk in. Men kan hiervoor een formulier downloaden van de website.
Op basis van het door de deelnemer ingevulde formulier en de bijbehorende
bewijsstukken zal een onderzoek gestart worden naar een mogelijke vrijstelling.
De examencommissie deelt het besluit schriftelijk mee binnen drie weken na
ontvangst van de aanvraag.
De examencommissie kan de responstermijn met drie weken verlengen, indien
zij dat noodzakelijk acht. De aanvrager wordt dan hierover geïnformeerd.

Om een vrijstellingsverzoek te kunnen indienen op basis van een EVC-certificaat
gelden de volgende voorwaarden.
Alleen een ingeschreven deelnemer kan een vrijstellingsverzoek indienen.
Het vrijstellingsverzoek kan alleen betrekking hebben op een onderwijsdeel; de
afrondende examens van de propedeutische fase, Associate degree fase en de
afstudeerfase bachelor zijn hiervan uitgesloten.
Het EVC-certificaat is afgegeven door een geregistreerd EVC-aanbieder. Het
EVC-register is te vinden op www.ervaringscertificaat.nl, dan wel een EVConderzoek dat op grond van artikel 7.16 van de WHW mede onder
verantwoordelijkheid (of instemming) van de examencommissie van SDO
Hogeschool voor aanvang van de opleiding is uitgevoerd.
Het EVC-traject moet uitgevoerd zijn op basis van een van de opleidingen
genoemd in artikel 1.1.
De deelnemer dient een vrijstellingsverzoek op basis van een EVC-certificaat in
bij de examencommissie. De kosten voor een onderzoek staan in de
tarievenlijst vermeld.

EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties
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6.
7.

Artikel 6.9

Aangepaste examinering
1.

2.

3.

4.
5.

Artikel 6.10

De examencommissie neemt een gemotiveerde beslissing binnen drie weken
na ontvangst van het verzoek.
De examencommissie kan de responstermijn met drie weken verlengen, indien
zij dat noodzakelijk acht. De aanvrager wordt dan hierover geïnformeerd.

Mocht een deelnemer wegens bijzondere omstandigheden, zoals een
handicap/leesbeperking niet op de gebruikelijke manier kunnen deelnemen,
dient hij minimaal acht weken voorafgaand aan de examendatum een
schriftelijk verzoek te richten aan het examenbureau om aan een aangepast
examen deel te mogen nemen.
Het verzoek bestaat uit een ingevuld formulier ‘’verzoek tot aanpassing van een
examen” aan te vragen bij het examenbureau. Het formulier wordt vergezeld
met een verklaring, van een arts of ter zake deskundige, waaruit overtuigend
blijkt dat een afwijkende vorm van examineren noodzakelijk is. Zonder een
dergelijke verklaring kan geen afwijkende vorm van examineren worden
aangeboden.
De examencommissie staat de aangegeven afwijkende wijze van examineren
toe volgens onderstaand overzicht van criteria en aanpassingen. Mogelijke
aanpassingen zijn:
Technisch
a. Speciale hulpmiddelen (leesloep)
b. Aangepaste lay-out van schriftelijk examenmateriaal zoals groot lettertype en
afzonderlijke opgaven (hieraan zijn extra kosten verbonden, deze zijn
opvraagbaar via het examenbureau)
c. Individueel (mondeling) examen
Verlenging van examenduur
d. Bij dyslectici + 25 % extra examentijd
e. Bij slechtziendheid wordt afhankelijk van de maat van de beperking in overleg
met de deelnemer en een deskundige het percentage extra tijd, dan wel de
gewenste aanpassing vastgesteld.
De al dan niet goedgekeurde aanpassing zal binnen zes weken schriftelijk
worden medegedeeld aan de desbetreffende deelnemer.
De deelnemer dient deze schriftelijke verklaring voorafgaand aan het tentamen
te overhandigen aan de toezichthouder.

Inhoud en vorm van een tentamen
1.
2.
3.

4.

Een tentamen omvat een onderzoek naar de competenties (kennis,
vaardigheden en gedrag of een combinatie) van de deelnemer.
De inhoud en vorm van het tentamen staan vermeld in de studiewijzer.
De duur van tentamens is zodanig dat de deelnemer, naar redelijke maatstaven
gemeten, voldoende tijd heeft om de vragen te beantwoorden. Voor aanvang
van een tentamen worden begin- en eindtijd bekend gemaakt.
De richtlijnen voor de uitwerking van schriftelijke opdrachten staan vermeld in
de studiewijzer.
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Artikel 6.11

Deelname aan tentamens en hertentamens
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

Artikel 6.12

In het studiejaar waarin de lessen plaatsvinden van de betreffende
onderwijseenheid, vinden twee tentamenmogelijkheden voor deze
onderwijseenheid plaats. In de andere jaren wordt slechts één tentamen
mogelijkheid geboden voor de betreffende onderwijseenheid.
Men kan alleen deelnemen aan een tentamen wanneer men als deelnemer of
extraneus is ingeschreven en het examengeld heeft voldaan.
Ieder die is ingeschreven als deelnemer of extraneus wordt geacht deel te
nemen aan het eerste tentamen voor de betreffende onderwijseenheid.
Men mag alleen deelnemen aan een hertentamen als de score lager is dan het
cijfer 6,0. Het hoogst behaalde cijfer telt voor de cijferlijst, mits hiermee de
onderwijseenheid met een voldoende resultaat is afgerond.
Men dient zich aan te melden voor een hertentamen. Dit kan tot uiterlijk vier
weken vóór de geplande tentamendatum per e-mail, gericht aan het
examenbureau
Er vindt geen restitutie plaats van examengeld aan een deelnemer of extraneus
die niet deelneemt aan een tentamen.
Voor het inleveren van opdrachten geldt een uitstelregeling waarbij voor 3
weken uitstel kan worden verleend op basis van een schriftelijk en gemotiveerd
verzoek hiertoe.
De deelnemer heeft via de website toegang tot een overzicht van de behaalde
resultaten.

Orde tijdens een schriftelijk tentamen
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

SDO zorgt bij een tentamen voor toezichthouders, die erop toezien dat het
tentamen in goede orde verloopt.
De kandidaat is verplicht zich op verzoek van de toezichthouder te legitimeren
met een geldig legitimatiebewijs. Hij dient bovendien de presentielijst te
tekenen.
Aanwijzingen die voor aanvang van het tentamen zijn gepubliceerd, alsmede
aanwijzingen die vooraf, tijdens het tentamen en onmiddellijk na afloop
daarvan worden gegeven, op papier en/of door de toezichthouder, dienen door
de kandidaat te worden opgevolgd.
Een kandidaat die niet voldoet aan de bepalingen uit het tweede en derde lid
kan worden uitgesloten van verdere deelname aan het tentamen.
Toelating tot de examenruimte is na aanvang van het tentamen niet
toegestaan, tenzij er door overmacht aantoonbare redenen zijn om hiervan af
te wijken. Dit is ter beoordeling aan de toezichthouder van SDO.
De geplande eindtijd van het tentamen wordt niet gewijzigd met uitzondering
van de bepaling in artikel 6.9, 4e lid.
Het is de kandidaat niet toegestaan om de examenruimte binnen 30 minuten na
aanvang te verlaten.
Het is de kandidaat niet toegestaan om andere dan volgens de studiewijzer
voor het tentamen toegestane materialen of hulpmiddelen te gebruiken.
Het is de kandidaat niet toegestaan om tijdens het tentamen contact te hebben
met andere kandidaten en communicatiemiddelen te gebruiken.
Toegestane materialen zijn alleen voor eigen gebruik.
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10. De kandidaat mag slechts met toestemming van de toezichthouder de
examenruimte verlaten.
Artikel 6.13

Onregelmatigheden tijdens de afname van schriftelijke tentamens
1.

2.

3.

4.

5.

Artikel 6.14

Inleveren na afname van een schriftelijk examen
1.

2.

Artikel 6.15

Indien de kandidaat zich tijdens de afname van het tentamen schuldig maakt
aan spieken of enige andere onregelmatigheid, meldt de toezichthouder de
kandidaat direct wat hij heeft geconstateerd en wordt de examencommissie
daarvan op de hoogte gesteld. De examencommissie kan de uitwerking van het
tentamen ongeldig verklaren.
Van iedere afname van schriftelijke tentamens wordt een procesverbaal
opgemaakt. De toezichthouder legt daarin alle onregelmatigheden vast. Het
procesverbaal gaat ter beoordeling naar de examencommissie. De
examencommissie kan naar aanleiding van de vastgestelde onregelmatigheden
passende maatregelen treffen.
Bij een constatering van spieken of onregelmatigheid na afloop van de
schriftelijke toets, legt het examenbureau deze schriftelijk vast en legt dit ter
beoordeling voor aan de examencommissie.
Indien de fraude of onregelmatigheid na afloop van de uitgifte van het
getuigschrift wordt ontdekt, kan de examencommissie besluiten het eerder
uitgesproken oordeel over de kandidaat te herroepen en het ten gevolge van
dit oordeel uitgereikte getuigschrift door tussenkomst van het bevoegd gezag
terugvorderen.
De deelnemer heeft het recht tegen één van bovengenoemde beslissingen van
de examencommissie in beroep te gaan bij de Commissie van Beroep voor
examens.

De kandidaat overhandigt tentamenbladen, de antwoordbladen en kladbladen
aan het einde van de examentijd aan een van de toezichthouders. Antwoorden
op de kladbladen worden niet meegenomen in de beoordeling.
Elk antwoordblad dient duidelijk voorzien te zijn van de naam en
inschrijfnummer van de kandidaat, anders worden deze niet meegenomen in
de beoordeling.

Fraude en plagiaat
Onder fraude en plagiaat wordt verstaan het handelen of nalaten van een
deelnemer waardoor een juist oordeel over zijn kennis, inzicht en vaardigheden
geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt.
Onder fraude valt onder meer:
a. tijdens de tentamenafname spieken
b. tijdens de tentamenafname in het bezit te zijn van hulpmiddelen
(voorgeprogrammeerde rekenmachine, mobiele telefoon, boeken, syllabi,
aantekeningen etc.), waarvan de raadpleging niet uitdrukkelijk is toegestaan
c. zich voor de datum of het tijdstip waarop het tentamen zal plaatsvinden, in
het bezit stellen van de vragen of opgaven van de desbetreffende tentamen
d. fingeren van enquête- of interviewantwoorden of onderzoekgegevens
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e. door anderen laten maken van (delen van) een opdracht
f. het door anderen laten ondertekenen of op andere wijze frauderen met
(stage)-verklaringen.
Van plagiaat is sprake bij het
a. overnemen van tekstgedeelten, beeld, geluid- of testmateriaal van anderen
overnemen zonder bronvermelding;
b. het parafraseren van bovengenoemde tekstgedeelten zonder verwijzing;
c. het overnemen van werk van andere deelnemers en dit laten doorgaan voor
eigen werk.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

Artikel 6.16

Indien de examinator bij de beoordeling van een werkstuk vermoedt dat er
sprake is van plagiaat of fraude, informeert deze het examenbureau.
Het examenbureau geeft deze melding door aan de examencommissie.
Het examenbureau stelt (gelijktijdig) een onderzoek in naar plagiaat/fraude,
o.a. door examinatoren bewijslast te laten aandragen.
Het examenbureau meldt de onderzoeksresultaten aan de examencommissie,
en stuurt de onderliggende bewijslast mee en een verantwoording van hoe het
onderzoek is uitgevoerd.
Hangende het onderzoek wordt het werkstuk als niet ontvankelijk geregistreerd
en wordt de deelnemer door de examencommissie van dit feit in kennis gesteld.
De examencommissie deelt haar besluit naar aanleiding van het onderzoek aan
de deelnemer schriftelijk mee. Indien er sprake is van plagiaat of fraude kan de
examencommissie tot schorsing van het onderwijs, begeleiding en het afleggen
van examens voor een periode van maximaal één jaar overgaan. De getroffen
maatregel wordt schriftelijk en gemotiveerd aan de deelnemer bekendgemaakt.
Wanneer plagiaat is geconstateerd nadat een resultaat of cijfer is vastgesteld,
kan de examencommissie dit resultaat of cijfer ongeldig verklaren. De
examencommissie kan de deelnemer het getuigschrift, zoals bedoeld in artikel
7.11 van de wet (WHW), onthouden. Zij kan ook bepalen dat het getuigschrift
pas kan worden uitgereikt na een hernieuwd onderzoek op een door haar te
bepalen wijze.
Bij zeer ernstige en/of herhaalde fraude en/of plagiaat kan de
examencommissie het bevoegd gezag voorstellen de inschrijving van de
betreffende deelnemer definitief te beëindigen.
De deelnemer kan tegen het besluit bezwaar aantekenen bij de
examencommissie (zie artikel 6.20).

Beoordeling van tentamens en examens
1.
2.
3.
4.
5.

Een examinator beoordeelt de gemaakte tentamens of examens.
De beoordeling van tentamens en examens geschiedt aan de hand van tevoren
schriftelijk vastgelegde beoordelingscriteria.
De wijze van beoordeling is zo dat de kandidaat kan nagaan hoe de uitslag van
zijn tentamen of examen tot stand is gekomen.
In geval van een mondeling tentamen of examen zijn er altijd twee
examinatoren aanwezig.
Elk examen krijgt een beoordeling in de vorm van een cijfer (schaal 0,0 – 10,0)
of in de vorm van een geschreven uitslag (onvoldoende, voldoende, goed).
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6.

Artikel 6.17

Afronding cijfers
1.

2.
3.

Artikel 6.18

2.

Nadat alle onderdelen van het betreffende tentamen of examen zijn
beoordeeld, stelt de examencommissie de uitslag vast.
De examencommissie stelt de uitslag van een tentamen of examen zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken na de dag waarop het is afgelegd
vast. Het examenbureau zorgt voor publicatie op de online persoonlijke
leeromgeving.

Inzagerecht
1.

2.

Artikel 6.20

Op de cijferlijst, behorende bij een getuigschrift of verklaring worden de cijfers
afgerond tot gehele getallen, waarbij de cijfers 0, 1, 2, 3, 4 achter de komma
leiden tot een afronding naar beneden en de cijfers 5, 6, 7, 8, 9 leiden tot een
afronding naar boven. Voorbeeld: 5,4 wordt 5 en 5,5 wordt 6.
Bij de afronding worden de tweede cijfers achter de komma niet meegerekend.
Voorbeeld: 5,44 wordt cijfer 5,4; 5,47 wordt ook cijfer 5,4.
Wanneer er sprake is van meerdere deelcijfers, vindt eerst de middeling plaats
conform de studiewijzer en daarna pas de afronding voor de cijferlijst.

Vaststelling uitslag
1.

Artikel 6.19

Alle tentamens moeten minimaal met een voldoende (5,5 of hoger) worden
afgesloten, tenzij anders vermeld in de studiewijzer.

Gedurende een termijn van dertig dagen, die aanvangt op de dag na de
bekendmaking van de uitslag, kan de kandidaat een verzoek om inzage doen bij
het examenbureau.
De examencommissie kan bepalen, dat de inzage geschiedt op een vaste plaats
en op tenminste twee vaste tijdstippen. Indien de betrokkene aantoont door
overmacht verhinderd te zijn of te zijn geweest op een aldus vastgestelde
plaats en tijdstip te verschijnen, wordt hem een andere mogelijkheid geboden,
zo mogelijk binnen de in het eerste lid genoemde termijn.

Verzoek om herbeoordeling
1. De deelnemer heeft het recht, ongeacht of hij gebruik heeft gemaakt van zijn
inzagerecht, om een herbeoordeling te verzoeken van schriftelijke toetsen en
schriftelijke opdrachten. Dit verzoek dient hij te doen binnen 30 dagen na de
vaststelling van de cijfers bij de onderwijsadministratie. Hiervoor is een
formulier beschikbaar. Is deze termijn overschreden, omdat de deelnemer
gebruik heeft gemaakt van zijn inzagerecht, dan dient het verzoek binnen vijf
werkdagen na het inzagemoment te zijn ingediend. De herbeoordeling wordt
uitgevoerd door een andere examinator dan bij de eerste beoordeling.
2. Aan een herbeoordeling zijn kosten verbonden, ongeacht de uitslag. Het
hoogste cijfer van beide beoordelingen wordt genoteerd op de resultatenlijst.
De uitslag is bindend.
3. De deelnemer kan niet om een tweede herbeoordeling verzoeken.
4. Indien de deelnemer het niet eens is met de herbeoordeling, kan hij de
klachtenprocedure volgen zoals beschreven in artikel 6.21.
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Artikel 6.21

Klacht over een beoordeling
1.

2.
3.
4.
Artikel 6.22

Bezwaar tegen besluiten van de examencommissie
1.

2.
3.
4.
5.

Artikel 6.23

Indien de deelnemer op basis van de inzage of feedback bij de beoordeling van
mening is dat de beoordeling niet correct tot stand is gekomen, kan de
deelnemer binnen vier weken na bekendmaking van de uitslag een schriftelijke
klacht indienen bij de examencommissie.
De examencommissie geeft zo nodig de examinator de mogelijkheid een
schriftelijke reactie te geven op de klacht.
De examencommissie neemt binnen een periode van zes weken een besluit
over de klacht en informeert de student hier schriftelijk over.
De procedure voor het indienen van een klacht staat onder 6.24.

De deelnemer kan tegen een besluit of maatregel, genomen door de
examencommissie, binnen vier weken na bekendmaking van het besluit of
maatregel, schriftelijk bezwaar aantekenen bij de examencommissie.
De examencommissie past hoor en wederhoor toe indien er sprake is van meer
partijen.
De examencommissie neemt binnen een periode van zes weken een besluit
over het bezwaarschrift en informeert de student hier schriftelijk over.
De procedure voor het indienen van een bezwaar staat onder 6.24.
De student kan tegen het besluit op het bezwaar beroep aantekenen bij de
commissie van beroep voor examens

Beroep tegen besluiten van de examencommissie
Wanneer de deelnemer het niet eens is met de beslissing van de
examencommissie op het bezwaar, kan hij binnen vier weken met ingang van
de dag dat de beslissing door de examencommissie bekend is gemaakt, in
beroep gaan bij de ‘Commissie van Beroep voor de examens’. Eerst moet dus
bezwaar zijn aangetekend bij de examencommissie, voordat beroep mogelijk is.
Deze procedure is opvraagbaar bij het examenbureau.

Artikel 6.24

Procedure indienen van klacht of bezwaar
1.

Een klacht of bezwaar kan men sturen aan
Examencommissie SDO Hogeschool
Blaak 516
3011 TA Rotterdam
Of www.sdo-hogeschool.nl

2. De klacht of bezwaar dient voorzien te zijn van:
- Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van de
deelnemer
- Naam en startjaar van opleiding
- Dagtekening
- Omschrijving van de reden van de klacht of het bezwaar
- Motivatie
- Het besluit wat verwacht wordt van de examencommissie
- Handtekening
Deelnemerstatuut studiejaar 2019/2020/2021

38

6.
7.
Artikel 6.25

Graad
1.

2.

Artikel 6.26

Het examenbureau stuurt de klager een bevestiging van ontvangst.
De examencommissie handelt de klacht of bezwaar binnen zes weken af.

Degene die met goed gevolg het hbo-examen met een studielast van ten
minste 240 studiepunten heeft afgelegd, is gerechtigd tot het voeren van de
graad Bachelor of Business Administration en mag deze graad tot uitdrukking
brengen in de eigen naamsvermelding met de toevoeging BBA.
Degene die het Ad-programma heeft afgerond met een studielast van ten
minste 120 studiepunten is gerechtigd tot het voeren van de graad Associate
degree (Ad) en mag deze graad tot uitdrukking brengen in de eigen
naamsvermelding met de toevoeging AD en afkorting van de naam van de
opleiding (ADBA)

Getuigschrift en verklaring
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

De examencommissie reikt als bewijs dat het examen voor de AD- of de
bachelor fase met goed gevolg is afgelegd, een getuigschrift uit.
Getuigschriften zijn pas rechtsgeldig wanneer zij ondertekend zijn door de
voorzitter van de examencommissie en de deelnemer.
Tot uiterlijk 14 dagen na dagtekening op het getuigschrift is het mogelijk om bij
SDO te reclameren ten aanzien van fouten in de persoonsgegevens of op de
cijferlijst.
De geldigheidsduur van getuigschriften is onbeperkt.
Indien niet aan alle betalingsvoorwaarden is voldaan, wordt een getuigschrift of
verklaring en bijbehorende cijferlijst niet uitgereikt.
Een getuigschrift wordt slechts eenmaal uitgereikt.
Op een cijferlijst staan de tot het examen behorende onderdelen met
bijbehorende resultaten vermeld.
De deelnemer die één of meer toetsen met goed gevolg heeft afgelegd, maar
geen recht heeft op een propedeuseverklaring dan wel getuigschrift, ontvangt
op verzoek een door de examencommissie af te geven verklaring waarin de
behaalde onderwijseenheden zijn vermeld.
Een deelnemer is Met Genoegen geslaagd, wanneer
a. Het cijfer van het afrondende examen is tenminste een 7
b. Het gemiddelde cijfer van de meetellende onderwijseenheden is tenminste
een 7
c. Het laagste cijfer van de meetellende onderwijseenheden is tenminste een
6
d. Bij de berekening van het gemiddelde cijfer van de onderwijseenheden,
mogen vrijstellingen tot maximaal 10% van de studiepunten buiten
beschouwing gelaten worden. Overige vrijstellingen tellen bij deze
berekening mee als een 6.
e. De berekening van het gemiddelde over de behaalde resultaten vindt
plaats vóór afronding.
Een deelnemer is Cum Laude geslaagd, wanneer
a. Het cijfer van het afrondende examen is tenminste een 8
b. Het gemiddelde cijfer van de meetellende onderwijseenheden is tenminste
een 8

Deelnemerstatuut studiejaar 2019/2020/2021

39

c.
d.

e.

Artikel 6.27

Het laagste cijfer van de meetellende onderwijseenheden is tenminste een
7
Bij de berekening van het gemiddelde cijfer van de onderwijseenheden,
mogen maximaal 2 vrijstellingen buiten beschouwing gelaten worden.
Overige vrijstellingen tellen bij deze berekening mee als een 6.
De berekening van het gemiddelde over de behaalde resultaten vindt
plaats vóór afronding.

Gewaarmerkte kopie getuigschrift
Het is mogelijk om van een afgegeven getuigschrift een gewaarmerkte kopie op
te vragen.

Artikel 6.28

Bewaartermijn examenstukken
1.

2.

3.

Artikel 6.29

Wijzigingen onderwijs en examenregeling
1.
2.

Artikel 6.30

SDO bewaart alle documenten met betrekking tot afstuderen voor de Ad en
bacheloropleiding (zoals afstudeerscripties en bijbehorende
beoordelingsformulieren) zeven jaar, te rekenen vanaf de examendatum.
SDO bewaart een volledig stel uitgewerkte examenopgaven of tentamens en
bijbehorende beoordelingscriteria gedurende de termijn in welke de
deelnemer recht heeft op inzage.
In geval van beroep tegen de uitslag van een examen bewaart SDO het
desbetreffende examenwerkstuk of uitwerking, inclusief de examenopgaven
gedurende de periode waarin nog niet over het beroep is beslist.

Wijzigingen in de onderwijs- en examenregeling worden door het bevoegd
gezag bij afzonderlijk besluit vastgesteld.
Wijzigingen van de onderwijs- en examenregeling kunnen alleen dan in de loop
van een studiejaar plaatsvinden wanneer de verandering de belangen van de
kandidaat redelijkerwijs niet schaadt.

Onvoorziene gevallen
In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist, afhankelijk van het
onderwerp van het artikel, het bevoegd gezag of de examencommissie.
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7

Huisregels

Artikel 7.1

Naleving huisregels
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Artikel 7.2

Voor het gebruik van de onderwijslocaties waar SDO gebruik van maakt
gelden een aantal huisregels. Deze huisregels dragen bij aan een goed
werk-, studeer- en leefklimaat in het gebouw.
De aanwijzingen van SDO en de verantwoordelijken van de desbetreffende
onderwijslocatie ten aanzien van het gebruik van het gebouw en de
naleving van de huisregels dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
Een ieder, is gehouden de genoemde voorschriften en huisregels na te
leven en de in het maatschappelijk verkeer geldende regels en normen van
fatsoen jegens derden en goederen van derden in acht te nemen.
In geval van overtreding van voorschriften, huisregels of hierboven
bedoelde regels en normen van fatsoen, zal de vertegenwoordiger van een
onderwijslocatie dit meteen melden aan de betrokken deelnemer en SDO.
Op basis van deze melding kan het bevoegd gezag tegen de overtreder de
volgende maatregelen nemen;
a. een waarschuwing
b. een berisping
c. ontzegging van de toegang tot het gebouw en terrein voor bepaalde of
onbepaalde tijd.
Een besluit tot het opleggen van een maatregel wordt met redenen
omkleed, binnen twee weken na de dag waarop de beslissing is genomen,
aan de overtreder meegedeeld.
In zeer ernstige situaties kan het bevoegd gezag een deelnemer met
onmiddellijke ingang de toegang tot het gebouw en het terrein weigeren
dan wel ontzeggen. Nadat de overtreder is gehoord, kan de maatregel
definitief worden en wordt de uiteindelijke duur vastgesteld.

Huisregels
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

De openingstijden van iedere onderwijslocatie staan vermeld op de
website van de desbetreffende locatie.
Vluchtwegen en redmiddelen (brandblussers en haspels e.d.) dienen altijd
vrij gehouden te worden.
Nooduitgangen mogen alleen worden gebruikt bij calamiteiten.
Roken is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen plaatsen.
Bij gebruik van apparatuur, voorwerpen, computerfaciliteiten e.d., in
eigendom toebehorend aan de onderwijslocatie of aan derden, dient de
gebruiker de noodzakelijke zorgvuldigheid in acht te nemen. Bij vermissing,
vernieling of beschadiging daarvan door de schuld van een deelnemer,
wordt de daaruit voortvloeiende schade verhaald op de veroorzaker van de
schade.
Het is niet toegestaan meubilair tussen ruimtes onderling te verplaatsen.
Het is niet toegestaan meubilair en andere goederen in trappenhuizen,
doorgangen en verkeersruimtes te plaatsen.
Het is niet toegestaan zelf technische aanpassingen in de ruimtes aan te
brengen.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.

Artikel 7.3

De in het gebouw aanwezige voorzieningen voor personen met een
beperking mogen uitsluitend door die personen worden gebruikt.
Om vervuiling en schade aan apparatuur en leermiddelen te voorkomen, is
het niet toegestaan in onderwijsruimtes te eten en te drinken.
Het is niet toegestaan afval op daartoe niet bestemde plaatsen achter te
laten.
Het is niet toegestaan wapens van enigerlei aard binnen een
onderwijslocatie in bezit te hebben.
Het is niet toegestaan huisdieren mee te brengen in het gebouw, met
uitzondering van zogenaamde ‘werkhonden’ zoals blindengeleidehonden.
Het is niet toegestaan op wanden, deuren, meubilair e.d. door middel van
boren of spijkeren zelf objecten op te hangen.
In de algemeen toegankelijke ruimtes van het gebouw kunnen
mededelingen en affiches alleen worden opgehangen op de daartoe
bestemde mededelingenborden na toestemming van een van de
medewerkers van de onderwijslocatie.
Het is deelnemers niet toegestaan zelf sleutels van de onderwijslocatie in
bezit te hebben.
De verantwoordelijkheid voor de aanwezigheid van de juiste
persoonsgegevens bij de administraties berust bij de betrokken deelnemer.
Eventuele wijzigingen dient de deelnemer zelf aan de administratie te
melden.
Indien iemand op grond van persoonlijke omstandigheden bezwaar heeft
tegen één van de huisregels, kan betrokkene met een gemotiveerd verzoek
SDO om ontheffing vragen.

Auteursrechten
1.

2.

Iedere deelnemer is verplicht zich te voegen naar de voorschriften
betreffende het kopiëren van auteursrechtelijk beschermde werken,
waaronder programmatuur.
Vorderingen, ingediend bij SDO op grond van een gepleegde inbreuk op het
auteursrecht, verhaalt het bevoegd gezag op de betrokkene.
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8

Klachtenregelingen

Artikel 8.1

Inleiding
SDO Hogeschool streeft ernaar het aantal klachten te beperken en de kans op
herhaling te voorkomen. SDO Hogeschool behandelt iedere klacht vertrouwelijk
en zorgvuldig.

Artikel 8.2

Klachten over tentamens en examens
De examencommissie behandelt klachten over examens.

Artikel 8.3

Klachten van zakelijke aard
1.

2.
3.
4.
5.
Artikel 8.4

Zakelijke klachten zijn alle klachten, die gebaseerd zijn op onjuist ervaren zaken
die niet gericht zijn op een persoon, waarbij de onderwijs- en examenregeling
niet toereikend is. Voorbeelden hiervan zijn: niet nakomen van afspraken,
nalatigheden van welke aard dan ook, meningsverschillen over toepassen of
uitleg van regels, nota’s enz.
Met dergelijke klachten kan men zich richten tot het bevoegd gezag.
De betrokkene dient zijn klacht over in via het bevoegd gezag.
Het indienen van een klacht is mogelijk tot zes maanden na ontstaan van de
klacht.
SDO Hogeschool registreert de binnengekomen klacht.
Het bevoegd gezag handelt de klacht binnen zes weken af.

Klachten van ongewenst gedrag

1.

2.

3.

Hieronder worden klachten verstaan, die gebaseerd zijn op onjuist ervaren
persoonlijke of relationele zaken.
Onder ongewenst gedrag wordt verstaan;
a. (seksuele) intimidatie: ongewenste (seksuele) toenadering, verzoeken om
(seksuele) gunsten of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag
(waaronder het ongevraagd verzenden of bewust voor anderen zichtbaar
raadplegen van pornografische afbeeldingen of teksten, onder meer via
internet).
b. agressie en geweld: het pesten, psychisch of fysiek lastig vallen, bedreigen
of aanvallen van anderen.
c. discriminatie: het in enigerlei vorm doen van uitspraken over, het verrichten
van handelingen jegens of het nemen van beslissingen over personen, die
beledigend zijn voor die personen vanwege hun ras, nationaliteit, etniciteit,
culturele achtergrond, godsdienst, levensovertuiging, geslacht en/of
seksuele geaardheid, dan wel het maken van onderscheid op basis van deze
factoren.
Iedere deelnemer die geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag kan zich
wenden tot SDO Hogeschool, waarna indien de klacht gegrond wordt verklaard,
maatregelen worden getroffen.
Het bevoegd gezag van SDO Hogeschool kan tegen de aangeklaagde de
volgende maatregelen treffen;
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a. een waarschuwing.
b. een berisping.
c. een (voorlopige, voor de duur van maximaal 14 dagen, of voorwaardelijke)
ontzegging van de toegang tot het gebouw, terreinen of voorzieningen van
ten hoogste één jaar.
Artikel 8.5

Procedure voor klacht van ongewenst gedrag
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Artikel 8.6

De betrokkene dient een klacht in bij het bevoegd gezag van SDO Hogeschool.
Het indienen van de klacht dient schriftelijk te gebeuren, eventueel opgesteld
met behulp van de vertrouwenspersoon. Zowel de klager als de
vertrouwenspersoon ondertekenen de klacht.
In de klachtenbrief dient te staan: naam, adres, woonplaats, werkplek van
klager en aangeklaagde. Een nauwkeurige beschrijving van de klacht,
voorgeschiedenis, wat, wanneer, wat is er gedaan, wat is er gezegd, wat is
ongewenst.
De klager krijgt binnen 5 werkdagen een bericht van ontvangst.
De aangeklaagde ontvangt een kopie van de klachtenbrief met de
handtekeningen op het privé adres.
Ieder bevoegd gezag van een school of onderwijsinstelling is wettelijk verplicht
bij een vermoeden van seksueel misbruik contact op te nemen met de
vertrouwensinspecteur. Deze verplichting geldt voor klachten over docenten,
directies en anderen die aan de opleiding contractueel verbonden zijn. Ook als
niet meteen duidelijk is of sprake is van strafbare feiten dient het bevoegd
gezag de vertrouwensinspecteur in te schakelen.
SDO zorgt voor een zorgvuldige afhandeling van de klacht binnen zes weken.
Het genomen besluit wordt, met redenen omkleed, schriftelijk medegedeeld
aan klager, aangeklaagde en vertrouwenspersoon.
Indien men het niet eens is met de uitspraak van de ingediende klacht en/of de
eventuele afhandeling van de klacht door het bevoegd gezag, kan men zich
wenden tot de rechter of tot het landelijke meldpunt vertrouwensinspecteurs
(0900-1113111).
Indien uit de procedure blijkt dat een klacht ongegrond is, voorziet het bevoegd
gezag van SDO op verzoek en in overleg met de aangeklaagde in een zo
mogelijk in deze passende rehabilitatie (geen materiële genoegdoening).

Anonieme klachten
In beginsel worden anonieme klachten niet in behandeling genomen.

Artikel 8.7

Duur van bewaring klacht
Klachten en de afhandeling worden gedurende één jaar na afhandeling
bewaard.
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9

Reglement vertrouwenspersoon

Artikel 9.1

Functie-eisen vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon
Is toegankelijk voor alle leden van de organisatie.
Geniet bij voorkeur het vertrouwen van de bij de organisatie betrokken
gemeenschap.
3. Is bekend met de cultuur van de instelling.
4. Heeft inzicht in de aard en de omvang van de problematiek van seksuele
intimidatie, agressie, racisme en geweld.
5. Heeft inzicht in de mogelijke reacties en de emotionele gevolgen van de
slachtoffers.
6. Beschikt over vaardigheden om de klager/klaagster te stimuleren om
oplossingen te kiezen die hun eigen belangen niet doorkruisen.
7. Beschikt over de vaardigheden om begeleidingsgesprekken te structureren.
8. Is bekend met de formele en informele mogelijkheden binnen de organisatie
om te kunnen analyseren welke stappen hij kan ondernemen.
9. Heeft kennis van (door) verwijzingsmogelijkheden op het gebied van de
hulpverlening.
10. Kan een correcte rapportage maken naar aanleiding van een klacht.
11. Heeft globale kennis van de mogelijke rechtspositionele gevolgen van het
indienen van een klacht.
1.
2.

Artikel 9.2

Taken vertrouwenspersoon

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

De vertrouwenspersoon;
ziet erop toe dat iedereen binnen de opleiding op de hoogte is van het bestaan
van de vertrouwenspersoon, de klachtenprocedure en het bestaan van de
vertrouwensinspecteur.
is medeverantwoordelijk voor een veilig opleidingsklimaat.
functioneert als eerste aanspreekpunt bij meldingen van seksuele intimidatie,
agressie, racisme en geweld.
zorgt voor begeleiding van hen die seksuele intimidatie, agressie, racisme of
geweld heeft ondervonden.
zoekt samen met klager naar oplossingen, geeft ondersteuning en advies.
gaat na of een oplossing in de formele sfeer tot de mogelijkheden behoort.
geeft informatie over de mogelijk te volgen procedure(s), naast de interne
klachtenprocedures en de eventuele consequenties daarvan.
verwijst, indien nodig, de klager naar (in)formele daarvoor in aanmerking
komende instanties en ondersteunt hem bij het inschakelen van deze
instanties, hieronder vallen ook politie en justitie.
doet aangifte, in overleg met het bevoegd gezag, bij de zedenpolitie of officier
van justitie in geval van verkrachting.
neemt maatregelen op korte termijn om deelname aan klager aan de opleiding
opnieuw mogelijk te maken. Indien naar de mening van de vertrouwenspersoon
de inhoud van de klacht daartoe aanleiding geeft, meldt de vertrouwenspersoon
de klacht bij het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag kan praktische maatregelen
nemen, ondanks het feit dat de klacht nog niet onderzocht is.
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11. is verantwoordelijk voor de “nazorg” ten aanzien van de klager, om te
voorkomen dat de klager aangesproken wordt op het feit dat hij seksuele
intimidatie, agressie, racisme en geweld aanhangig heeft gemaakt.
12. is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in zijn hoedanigheid als
vertrouwenspersoon heeft genomen. (Ook nadat deze de functie van
vertrouwenspersoon niet meer vervult)
13. houdt een anonieme registratie bij ( o.a. aantallen, aard van de zaak/klachten
en eventuele afwikkeling) op grond waarvan gegevens kunnen worden verstrekt
voor het jaarverslag.
14. draagt op basis van de opgedane ervaringen en knelpunten mogelijke
oplossingen om het beleid, indien nodig, bij te stellen.
15. houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van preventie en
bestrijding van seksuele intimidatie, agressie, racisme en geweld.
Artikel 9.3

Verantwoording
De vertrouwenspersoon is verantwoording schuldig aan het bevoegd gezag.

Artikel 9.4

Bevoegdheden vertrouwenspersoon
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Artikel 9.5

Geheimhoudingsverplichting tegenover derden, in beginsel niet tegenover
rechter en opsporingsambtenaren.
Aangifteverplichting, in beginsel niet van toepassing.
Plicht tot getuigen, algemene verplichting voor degene die als
getuige/deskundige is opgeroepen.
Verschoningsrecht, niet alle personen die geheimhoudingsplicht hebben
kunnen beroep doen op verschoningsrecht.
Ontslagbescherming, mag niet uit hoofde van functie nadeel ondervinden in
rechtspositionele aanspraken.
Het geven van voorlichting over zijn functie.
Het horen van klager.
Het op eigen initiatief kunnen raadplegen van interne en externe
deskundigheid.
Het recht om met personeelsleden van de onderwijsinstelling, cursisten en het
bevoegd gezag gesprekken te voeren.
Het recht op inzage van relevante documenten.
Het begeleiden van klager bij het indienen van de klacht.
Het recht om aangifte te doen in overleg met het bevoegd gezag bij politie of
justitie bij het vermoeden van een strafbaar feit.
Het begeleiden van klager naar hulpverleners instanties.
Zorgen voor nazorg ten behoeve van klager.
Het bevoegd gezag (on)gevraagd advies geven over het te hanteren beleid.

Strafbaar feit
1.

2.

Bij het vermoeden van een strafbaar feit (bijvoorbeeld: diefstal, afpersing,
bedreiging, geweld, racisme, incest, verkrachting, aanranding, seksuele
intimidatie) doet het bevoegd gezag aangifte bij de politie.
Meldingsplicht: om het bevoegd gezag op de hoogte te brengen van een
strafbaar feit, bedoeld in artikel 5 eerste lid, geldt voor het personeel de
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verplichting het bevoegd gezag steeds te informeren indien men een of meer
van deze strafbare feiten vaststelt.
Artikel 9.6

Voorbeelden van intimidatie
1.
2.
3.
4.
5.

Seksueel of racistisch getinte grappen.
Handtastelijkheden.
Chantage of andere vormen van machtsmisbruik.
Het zinspelen op de seksuele geaardheid van iemand.
Het uiten van bedreigingen.
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Bijlage A: Eindkwalificaties van de opleiding
De opleiding heeft haar eindkwalificaties geformuleerd op basis van de bij de uitvoering van de bedrijfskundige
beroepstaken benodigde theoretische basiskennis en de taak- en generieke competenties die nodig zijn om als
professioneel beroepsbeoefenaar zelfstandig en met kritische instelling te kunnen werken in de bedrijfskundige
beroepen waarvoor de opleiding opleidt.
Aan de basis van de opleiding staat de landelijke standaard voor de Bachelor of Business Administration en het
opleidingsprofiel van de opleiding Bedrijfskunde MER zoals dit door het Landelijk overleg Bedrijfskunde MER in
maart 2014 is vastgesteld.
SDO Hogeschool wil met haar eigen opleidingen onderscheidend zijn en geeft daarom een eigen inkleuring aan
de landelijke Bedrijfskunde MER competenties.
Met onze eigen invulling oriënteren wij ons sterk op de beroepspraktijk en het werken aan de bedrijfskundige
beroepstaken. Om die reden staan de beroepstaken met de daarmee samenhangende competenties centraal
in ons opleidingsprogramma.
SDO Hogeschool hanteert hierbij de volgende definitie van een competentie:
een competentie is het verworven vermogen dat kennis-, vaardigheids- en gedragsaspecten omvat om in
concrete taaksituaties doelen te bereiken.
Het eigen competentieprofiel van de opleiding bestaat uit acht competenties die zijn
onderverdeeld in twee clusters:
1) Taakgerichte competenties: probleem herkennen en diagnosticeren, innoveren en ontwerpen, veranderen,
evalueren, methodisch handelen.
2) Generieke competenties: professioneel vakmanschap, sociaal communicatieve vaardigheden,
samenwerken/netwerken
In het eigen opleidingsprofiel heeft de opleiding de competenties uitgewerkt in samenhang met de
beroepstaken, waaruit duidelijk de bedrijfskundige focus blijkt.
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Tabel: Eindkwalificaties van de opleiding
Beroepstaken:

Theoretische basis en competenties

Geeft leiding aan de bedrijfs- en/of
organisatieprocessen van de organisatie.

Theoretische basis
Competentiemanagement, timemanagement,
loopbaanmanagement, beroepsbeeld: functie- en
selectiecriteria; leerstijlen, enneagram,
kernkwadrantenmodel Offman, Deming-cyclus: plan-docheck-act, leiderschapsstijlen.

A. Vaststellen welke leiderschapsstijl geschikt is voor
een bepaalde situatie
B. Leiderschapsstijl kunnen gebruiken en zo nodig
aanpassen
C. Doelen vaststellen, haalbaarheidsstudies uitvoeren en/of
afdelings- of projectplan opstellen
D. Verbeteringen bewaken en het continue streven naar
verbetering
E. Coaching en training aanbieden aan teamleden
F. Voortgang en verandering communiceren

Analyseert beleidsvraagstukken, vertaalt deze in
beleidsdoelstellingen en bereidt besluitvorming voor gericht
op de richting en inrichting van de bedrijfs- en/of
organisatieprocessen van de organisatie.
A. Vertalen van het strategisch beleid van de organisatie
naar tactisch beleid van daaruit adviseren
B. Adviseren m.b.t. het aanpassen van het beleid aan de
gestelde eisen
C. Evalueren van beleid en voorstellen doen voor het
bijstellen van beleid, plannen en maatregelen
D. Consulteren van en communiceren met interne en
externe stakeholders
E. Participeren in diverse interne en externe
overlegsituaties
Toepassen humanresourcesmanagement in het licht
van de strategie van de organisatie gericht op de
algehele bevordering van de productiviteit
A. Afstemmen van organisatie doelen op de individuele
behoeften van medewerkers
B. Meewerken aan het Human Resource Management
(HRM-) beleid en hierbij consequenties kunnen aangeven
van organisatieverandering voor het personeel
C. Het kunnen toepassen van HRM- instrumenten,
waaronder het voeren van sollicitatie, resultaats-,
ontwikkelings- en exitgesprekken met medewerkers
D. Het kunnen afnemen van interviews met medewerkers
en andere functionarissen
E. Het maken van een personeelsplan met hierin
aangegeven de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte
aan personeel
Inrichten, beheersen en verbeteren van bedrijfs- of
organisatieprocessen gericht op verbetering van de
efficiency in het bedrijf
A. Onderzoeken, analyseren, vaststellen en verbeteren van
bedrijfsprocessen, kwaliteitseisen en –criteria
B. Adviseren met betrekking tot procesverbetering
C. Ontwikkelen van procedures vanuit verschillende
perspectieven en het maken van organisatie- en
procesbeschrijvingen rekening houdende met relevante
regelgeving en interne en externe eisen
D. Managen van projecten en verbeteren van
bedrijfsprocessen
E. Voeren van onderhandelingen en wensen afstemmen
tussen afdelingen
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Taakcompetenties:
- veranderen
- methodisch handelen
Generieke competenties:
- professioneel vakmanschap
- sociaal communicatieve vaardigheden
- samenwerken en netwerken
Theoretische basis
Budgetten en kosten, haalbaarheidsanalyse,
kwaliteitssystemen, procesmanagement, beslissings- en
besluitvormingsmodellen, interne organisatieleer
Taakcompetenties:
- probleem herkennen en diagnosticeren
- innoveren en ontwerpen
- veranderen
- evalueren
- methodisch handelen
Generieke competenties:
- professioneel vakmanschap
Theoretische basis
HRM-beleid, personeelsinstrumenten, leiderschapsstijlen,
structuur en gebruik van gespreksmodellen t.b.v. HRM
(voorbeelden: slechtnieuws-, beoordelings- en
selectiegesprekken)
Taakcompetenties:
- probleem herkennen en diagnosticeren
- veranderen
- evalueren
Generieke competenties:
- professioneel vakmanschap
- sociaal communicatieve vaardigheden
- samenwerken en netwerken
Theoretische basis
Organisatiekunde (systeemleer, bedrijfsprocessen),
relatiemanagement, financieel management,
informatiesystemen, zorgsystemen, verandermanagement
Taakcompetenties:
- probleem herkennen en diagnosticeren
- innoveren en ontwerpen
- veranderen
- evalueren
Generieke competenties:
- professioneel vakmanschap
- sociaal communicatieve vaardigheden

51

F.

Creëren van synergie in de samenwerking tussen
afdelingen
Analyseren van de financiële en juridische aspecten,
interne processen en de organisatieomgeving om
samenhang en wisselwerking te versterken.
A. Verzamelen van relevante gegevens ten behoeve van de
analyse van vraagstukken
B. Opstellen van een omgevingsanalyse en uitwerken in
kwaliteitsrapporten
C. Uitvoeren van financiële risico analyses
D. Uitvoeren van juridische analyses
E. Opstellen en bewaken van budgetten
F. Adviseren over aanpassingen in kostenstructuur
vermogenspositie en contractbeheer
G. Implementeren van verbetervoorstellen op het terrein
van bedrijfsprocessen
Beroepstaak 6
Ontwikkelen, implementeren en evalueren van een
veranderingsproces
A. Onderzoeken van de veranderingsbehoeften en
vaststellen noodzaak daarvan.
B. Vaststellen van de gewenste uitkomsten van het
veranderingsproces
C. Diagnosticeren van veranderingsbereidheid
D. Ontwikkelen van veranderingsstrategie, interventieplan
en communicatiestrategie
E. Opstellen van een veranderplan met fasering,
activiteiten en tijdspad
F. Inrichten van projectorganisatie en van de
communicatiekanalen
G. Begeleiden, evalueren en zo nodig bijstellen van het
veranderingsproces
Beroepstaak 7
Ontwikkelen van een visie op veranderingen en
trends in de externe omgeving en ontwikkelen van
relaties, netwerken en ketens
A. Uitwisselen van kennis en visies met relaties binnen de
relevante netwerken en ketens om te komen tot nieuwe
visies op activiteiten of ideeën om bestaande activiteiten
te verbeteren
B. Toetsen van het strategisch beleid aan de eisen vanuit de
omgeving en het voorstellen van aanpassingen van het
beleid aan de gestelde eisen
C. Vertalen van de ontwikkelingen, trends in de externe
omgeving naar het strategisch beleid van de organisatie
D. Ontwikkelen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van
strategisch beleid en operationele beleidsplannen voor
de organisatie
E. Communiceren met interne en externe belanghebbende
gericht op het bevorderen van het toekomstgericht
denken
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- samenwerken en netwerken
Theoretische basis
Bedrijfseconomie, administratieve organisatie, privaatrecht
(overeenkomsten, schadevergoeding, aansprakelijkheid,
arbeidsrecht) en publiekrecht (vergunningen en inspectie),
management control
Taakcompetenties:
- probleem herkennen en diagnosticeren
- innoveren en ontwerpen
- veranderen
- evalueren
Generieke competenties:
- professioneel vakmanschap
Theoretische basis
Advieskunde- en vaardigheden, verandermanagement,
projectmanagement, planning en control
Taakcompetenties:
- probleem herkennen en diagnosticeren
- innoveren en ontwerpen
- veranderen
- evalueren
- methodisch handelen
Generieke competenties:
- professioneel vakmanschap
- sociaal communicatieve vaardigheden
- samenwerken en netwerken
Theoretische basis
Theorieën van organisatiewetenschappen, methoden van
informatieverzameling, juridische en economische
ontwikkelingen
Taakcompetenties:
- probleem herkennen en diagnosticeren
- innoveren en ontwerpen
- evalueren
Generieke competenties:
- professioneel vakmanschap
- sociaal communicatieve vaardigheden
- samenwerken en netwerken
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Bijlage B: Uitwerking toelatingsonderzoek
Binnen het toelatingsonderzoek neemt de deelnemer deel aan vier capaciteitstoetsen om vast te stellen of hij
voldoende geschiktheid heeft voor een hbo studie en de Nederlandse taal voldoende beheerst. De tests
hebben betrekking op logisch taalinzicht, logisch cijfermatig inzicht, rekenvaardigheid, controleren.
Logisch taalinzicht
De analyse logisch taalinzicht bestaat uit 20 vragen. In deze analyse krijgt de kandidaat per vraag een
combinatie van twee woorden te zien die zich in een bepaalde logica tot elkaar verhouden. Ook wordt er een
woord getoond die zich tot een ander woord moet verhouden met dezelfde logica als het eerste woordpaar.
Onder taalanalogieën wordt het vermogen verstaan van de kandidaat om taal te begrijpen, te gebruiken en er
logisch mee te kunnen redeneren. Het herkennen van analogieën onder tijdsdruk is een indicator voor een
hoog logisch taal inzicht. Woordkennis speelt wel een rol bij deze analyse, maar aangezien de
moeilijkheidsgraad van de woorden relatief simpel is gehouden, zijn ook kandidaten met een minder grote
woordenschat in staat door juist te redeneren het goede antwoord te vinden. Deze analyse heeft evenals de
cijferreeksen vooral voorspellende waarde voor activiteiten waarbij abstract denken en analytisch probleem
oplossen van belang is.
Logisch cijfermatig inzicht
De analyse logisch cijfermatig inzicht bestaat uit 39 rekenproblemen met elk 5vijf antwoordalternatieven. De
rekenproblemen bestaan uit optellingen, aftrekkingen, delingen, en vermenigvuldigingen. Snelheid is van groot
belang bij deze analyse. De rekenproblemen beginnen relatief eenvoudig en lopen op in moeilijkheid. Enerzijds
meet de analyse dus rekenkundige relaties en anderzijds de vaardigheid in het omgaan met getallen. Deze
analyse is vooral van belang bij werkzaamheden waar met cijfers wordt gewerkt. De nadruk ligt dan op
nauwkeurigheid.
Rekenvaardigheid
De analyse rekenvaardigheid bestaat uit 26 series van getallen die volgens een bepaald patroon zijn geordend.
De kandidaat moet inzien dat de systematische verandering in een reeks kan ontstaan door optellen, aftrekken,
vermenigvuldigen en delen. Soms komen twee of meer hiervan tegelijk in een reeks voor. De reeks wordt
steeds met één getal voortgezet. De kandidaat moet dan bij elke opgave één antwoord selecteren. Deze
analyse doet zowel een beroep op de fluid en crystallyzed 3intelligentie. De analyse heeft een voorspellende
waarde voor activiteiten waarvoor cijfermatig inzicht, abstract denken en analytische vaardigheden van belang
zijn.
Controleren
De analyse controleren bestaat uit 100 paren van betekenisloze combinaties van cijfers en letters (bijvoorbeeld
LSDDPASD - LSDPPASD). De kandidaat moet aangeven of de combinaties voor en na het streepje hetzelfde zijn.
Kandidaten krijgen 4 minuten om de analyse te doen. Behalve snelheid meet de Controleren analyse ook
nauwkeurigheid, en vooral het onder tijdsdruk nauwkeurig werken.
De antwoorden die door de kandidaat zijn gegeven worden vergeleken met een norm groep op hbo-niveau en
omgerekend naar een 9 puntschaal (stanine). Bij de stanine (afkorting van "standard nine") worden de scores
van de normgroep in negen klassen verdeeld volgens onderstaande tabel. De klassegrootte geeft het
percentage van het aantal personen uit de normgroep die tot de betreffende score behoort.
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fluid intelligence: de vaardigheid om te redeneren in nieuwe situaties

◾crystallized intelligence: de vaardigheid om zich de kennis die in de cultuur aanwezig is, eigen te maken en effectief toe te passen
(Cattell, Horn & Carroll)
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Stanine klassengrootte
1
4%
2
7%
3
12%
4
17%
5
20%
6
17%
7
12%
8
7%
9
4%

Omschrijving
Zeer laag
Laag
Laag
Gemiddeld
Gemiddeld
Gemiddeld
Hoog
Hoog
Zeer hoog

De cesuur voor de tests is mede bepaald aan de hand van de score van de deelnemers aan hbo onderwijs die
wel aan de toelatingseisen voldoen, als referentiegroep, op basis van standard nine.
Logisch taalinzicht:
4
Logisch cijfermatig inzicht:
3,5
Rekenvaardigheid:
5
Controleren:
4
De kandidaat wordt als deelnemer toegelaten indien hij/zij een score haalt die:
a) gelijk is of hoger is dan de score van de referentiegroep
b) of gelijk is of hoger dan het gemiddeld 4,125 (gemiddelde van de referentiescor
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Bijlage C: Relatiematrix onderwijseenheden-beroepstaken-competenties
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