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VOORWOORD 
 

Verschillende varianten van de OER en het OS 

De opleiding wordt in de voltijdvariant en de deeltijdvariant uitgevoerd. Voor deze variant(en) heeft de 
opleiding de informatie voor de Onderwijs en ExamenRegeling (OER) en het OpleidingsStatuut (OS) in 
verschillende documenten beschreven. In dit deel van de OER en het OS wordt de deeltijdvariant 
beschreven.  

Pilot flexibel hoger onderwijs  

Sinds 1 september 2016 participeert de HAN in een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap gestarte pilot, genaamd de pilot Flexibilisering. Binnen deze pilot bieden de opleidingen 
van de HAN geen standaard programma’s meer aan die iedere student moet volgen. In plaats daarvan 
hanteren we een benadering die uitgaat van te behalen leeruitkomsten (wat moeten studenten 
kennen en kunnen aan het eind van hun opleiding; ongeacht waar, hoe en in hoeveel tijd iemand dat 
leert). Op deze manier ontstaat ruimte om opleidingstrajecten flexibeler en meer op maat in te 
richten. De HAN sluit hierbij nadrukkelijk aan bij wat studenten al kennen en kunnen en wat dus in hun 
opleidingstraject niet meer geleerd hoeft te worden, terwijl de kwaliteit en de maatschappelijke 
waardering van de diploma’s even hoog blijft.  

Om studenten goed te begeleiden tijdens de studie werkt de HAN met studiebegeleiders1. De 
studiebegeleiders stellen gedurende de hele opleiding samen met de student vast welke persoonlijke 
leerroute een student binnen de opleiding kiest en ondersteunen bij het kiezen van de meest 
geschikte modules voor de leerdoelen. Tijdens de individuele gesprekken die u hebt met de 
studiebegeleider wordt gesproken over de studievoortgang en de wijze waarop u tijdens uw studie 
door de docenten en praktijkbegeleiders wordt begeleid. Ook wordt bekeken hoe u aan de 
verwerving van leeruitkomsten wilt werken, of op welke manier u wellicht kunt aantonen dat u 
bepaalde leeruitkomsten al beheerst.  

Meer informatie over bovenstaande kunt u nalezen in Deel 1: Studiegids in paragraaf 1: 
Uitgangspunten van het onderwijs. Uiteraard kan ook de studiebegeleider van uw opleiding u meer 
informatie geven over de werkwijze van de opleiding binnen de pilot Flexibilisering.  

De HAN heeft altijd oog voor continuïteit in het opleidingsaanbod voor studenten. Het feit dat u aan 
een opleiding studeert die aan een pilot deelneemt, doet hier niets aan af. De pilot Flexibilisering zegt 
iets over een nieuwe, flexibele aanpak. Een dergelijke ontwikkeling komt vaker voor en is doorgaans 
zelfs een doorlopend proces, maar de opleiding zelf blijft de stabiele factor. Mocht in uw 
studieperiode de ontwikkeling terug richting traditioneler onderwijs of nog verder richting 
flexibilisering gaan, dan voorziet zowel de regelgeving als de studiebegeleiding aan de HAN er in dat u 
als student in deze ontwikkeling mee kunt gaan zonder verlies aan tijd of kwaliteit. 

De HAN is enthousiast over deze pilot omdat het extra mogelijkheden geeft om aan te sluiten bij 
volwassen en werkende lerenden. We horen graag van u of u dit ook zo ervaart! 

                                                           
1 Bij de opleiding studieloopbaanbegeleider genoemd 
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INLEIDING  
 

In dit statuut informeren wij u over de gang van zaken tijdens uw studie aan de Hogeschool van Arnhem 
en Nijmegen. U treft informatie aan over de jaarplanning, uitgangspunten voor ons onderwijs, 
studieopbouw, ondersteunende faciliteiten, de examenregeling en de procedures met betrekking tot uw 
rechtsbescherming.  

Volgens de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW, artikel 7.59) dient een 
hbo-instelling een studentenstatuut vast te stellen en aan alle studenten bekend te maken.  
Het studentenstatuut bestaat uit twee delen: het instellingsspecifieke deel (HAN) en het 
opleidingsspecifieke deel (de opleiding), zie figuur 1. 

Het instellingsspecifieke deel - verder het studentenstatuut genoemd - bevat een beschrijving van uw 
rechten en plichten, zoals die voortvloeien uit de wet, en een overzicht van de regelingen die uw 
rechten beschermen:  

• een beschrijving van de procedures voor bezwaar en beroep binnen de instelling, 
• een beschrijving van de beroepsrechten die zijn ontleend aan de WHW en andere wettelijke 

regelingen, en; 
• een beschrijving van aanvullende procedures die door de HAN zijn getroffen ter bescherming 

van uw rechten.  

Dit instellingsspecifieke deel kunt u terugvinden op de HAN website: http://studentenstatuut.han.nl. 

 

Het opleidingsspecifieke deel - we noemen dat verder het opleidingsstatuut (OS) - bestaat uit vier 
delen:  

1. Algemeen deel  
In het algemene deel vindt u informatie over de opbouw van de opleiding en over de 
kwalificaties die in uw opleiding centraal staan. Verder krijgt u informatie over de organisatie 
van de opleiding, de invulling van studiebegeleiding en de faciliteiten die er binnen de opleiding, 
het instituut of de HAN voor u zijn. Ook krijgt u de algemene informatie die voor alle HAN- 
studenten geldt, zoals de jaarplanning, de vakantie- en de tentamen- en herkansingsperiodes.  
 
Dit deel is zuiver informatief. Er zijn geen rechten aan te ontlenen. De delen 2 en 3 die hierna 
worden beschreven zijn juridisch geldende regelingen, waar wel rechten en plichten aan 
ontleend kunnen worden. Deel 4 geeft een beschrijving van te kiezen onderwijsaanbod.  
 

2. Regelingen betreffende het onderwijs en de tentamens (OER). 
Hier vindt u met name de regels voor de uitvoering van het onderwijs en de tentamens en 
examens.  
 

3. Beschrijving van het onderwijs. 

http://studentenstatuut.han.nl/


6 
 

In deel 3 vindt u onder andere informatie over het curriculum van uw opleiding, de eenheden 
van leeruitkomsten, de tentaminering ende minoren van uw opleiding. De informatie in dit deel 
maakt onlosmakelijk deel uit van de onderwijs- en examenregeling (OER) die in deel 2 van het 
opleidingsstatuut is gepresenteerd.  
 

4. Onderwijsarsenaal. 
Omdat in de OER alleen maar wordt beschreven hoe de leeruitkomsten en de toetsing en 
beoordeling binnen de eenheden van leeruitkomsten2 er uit zien is een apart document nodig 
om het onderwijsaanbod te beschrijven dat wij u bieden. Deze beschrijving vindt u in het 
onderwijsarsenaal.  
 

Figuur: Studentenstatuut en Opleidingsstatuut 

 
 
 

 

  

                                                           
2 Afkorting: EVL’en 
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ALGEMENE BEPALINGEN 
 

Dit statuut is het opleidingsspecifieke deel van het studentenstatuut als bedoeld in artikel 7.59 lid 4 van 
de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), hierna te noemen 
opleidingsstatuut. Dit opleidingsstatuut is van toepassing op de deeltijdse bacheloropleiding Chemie, 
hierna te noemen de opleiding, in het studiejaar 2019-2020.  

In dit opleidingsstatuut zijn uw rechten en plichten enerzijds en die van de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen anderzijds zo goed mogelijk vastgelegd. Dit opleidingsstatuut omvat onder andere een 
beschrijving van de studieopbouw en de ondersteunende faciliteiten die u door de instelling worden 
aangeboden, de vastgestelde onderwijs- en examenregeling, de procedures voor uw rechtsbescherming 
in aanvulling op die van de instelling en het onderwijsarsenaal dat wij u bieden.  

Dit opleidingsstatuut is vastgesteld bij besluit van de faculteitsdirectie van 24 juni 2019. De 
faculteitsraad heeft op 24 juni 2019 ingestemd met de tekst van het opleidingsstatuut.  

Wijzigingen van dit opleidingsstatuut worden door de faculteitsdirectie bij afzonderlijk besluit 
vastgesteld. Wijzigingen gedurende het lopende studiejaar vinden uitsluitend plaats indien dit 
noodzakelijk is voor de bescherming van de belangen van studenten. Wijzigingen kunnen al eerder 
genomen beslissingen op basis van het opleidingsstatuut, of één van de daarin opgenomen 
reglementen, niet ten nadele van studenten beïnvloeden.  

De faculteitsdirectie draagt zorg voor een passende bekendmaking van dit opleidingsstatuut, de daarin 
opgenomen reglementen en van eventuele wijzigingen van deze documenten. Een belangstellende kan 
het opleidingsstatuut raadplegen op HAN Insite en op de website van de HAN.  
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DEEL 1 ALGEMEEN DEEL  
 
Dit is het opleidingsstatuut van de volgende opleiding(en) van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
(BRIN-nummer: 25KB3):  

 

Opleiding Instituut CROHO-
nummer 

Graad en titel na diplomering 

Chemie Toegepaste 
Biowetenschappen 
en Chemie 

34396 Bachelor of Science 

 

Dit statuut geldt voor iedereen die in het studiejaar 2019-2020 staat ingeschreven voor de opleiding als 
student of als extraneus. Het studiejaar loopt van 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2020. De 
digitale versie van het opleidingsstatuut is te vinden op: https://www.han.nl/werken-en-
leren/studiekeuze/bachelor/chemie/programma/  
 

1. Uitgangspunten van het onderwijs van de HAN 
 

Visie op het onderwijs  

De HAN beschrijft haar visie op het onderwijs als volgt: “Het beleid van de HAN is expliciet gericht op 
een leven lang gepersonaliseerd leren, onderzoeken en werken in een door technologie ondersteunde 
sociale en open leerwerkomgeving. Samenwerking met het werkveld is hierbij essentieel. We geven ons 
onderwijs en onderzoek vorm in nauwe samenwerking met het werkveld en onze omgeving. Het 
werkveld geeft als mede-eigenaar daadwerkelijk gestalte aan onderwijs en onderzoek”.  

In het deeltijdse en duale onderwijs gaan we uit van standaardisatie op maat4, waarbij al het onderwijs 
wordt georganiseerd op basis van standaardcomponenten; ook wel modules genoemd. Modules 
hebben de volgende kenmerken:  

1. Modules zijn opgebouwd rond herkenbare taakgebieden uit de beroepspraktijk. 
2. Modules zijn als zelfstandige eenheden te volgen en worden afgesloten met een certificaat. 
3. Modules hebben een omvang van 30 studiepunten5. 
4. Binnen een opleiding is een deel verplicht en een deel ter keuze, om aan te sluiten op 

verschillen in loopbaanambities. 
5. Binnen modules kunnen studenten beperkt zelf vorm geven aan hun onderwijs.  

                                                           
3 De Basisregistratie Instellingen (BRIN) is een register dat door het Nederlandse Ministerie van OCW wordt uitgegeven en alle scholen en 
aanverwante instellingen bevat. Elke onderwijsinstelling wordt hierin geïdentificeerd aan de hand van het nummer in het register, het 
zogenoemde BRIN-nummer. 
4 Beschreven in Opmaat naar flexibel deeltijdonderwijs, Adviesrapport van de raamleerplancommissie deeltijd van de Hogeschool van Arnhem 
en Nijmegen. Gepubliceerd in april 2014.  
5 Op deze omvang zijn in enkele situaties uitzonderingen mogelijk. Deze uitzonderingen zijn beschreven in Artikel 3.5, lid 7 van de OER (Deel 2A 
van dit onderwijsstatuut). 

https://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/bachelor/chemie/programma/
https://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/bachelor/chemie/programma/
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6. Blended learning (inclusief werkplekleren) biedt mogelijkheden tot personalisering binnen een 
module. 

7. De leeropbrengsten van een module bevatten voor de beroepspraktijk relevante resultaten die 
bijdragen aan de ontwikkeling van de werkplek.  
 

Het deeltijdse en duale onderwijs wordt daarnaast ook nog verder geflexibiliseerd door:  

1. Meerdere instroommomenten: iedere opleiding heeft minimaal 2 instroommomenten per jaar. 
2. Intake op moduleniveau: per module wordt gekeken welk leerarrangement het beste past bij de 

student. 
3. Mogelijk maken van tempoverschillen.  
4. Variatie in werkvormen: deeltijdstudenten moeten (deels) tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen 

studeren.  

Door deel te nemen aan het Experiment Leeruitkomsten van het ministerie van OCW is de HAN in staat 
om sneller uitvoering te geven aan de gewenste flexibilisering van het deeltijdse en duale onderwijs. In 
dit experiment wordt een opleiding beschreven in eenheden van leeruitkomsten. Daarbij staat in de 
beschrijving van de opleiding niet meer centraal staat welk onderwijs er gegeven wordt, maar welke 
kennis, inzicht en vaardigheden een student moet aantonen. Waar en hoe een student die kennis, 
inzicht en vaardigheden heeft verworven of zal verwerven wordt per student individueel bezien.  

In dit experiment kunnen studenten er dus voor kiezen om niet al het onderwijs dat de opleiding 
aanbiedt ook daadwerkelijk te volgen. Dat kan het geval zijn als ze van mening zijn dat ze de inhoud van 
bepaalde eenheden van leeruitkomsten al beheersen of deze beter op hun werk dan in lessen en 
practica op school kunnen verwerven. Iedere eenheid van leeruitkomsten wordt afgesloten met een 
tentamen. Een tentamen kan één of meer eenheden van leeruitkomsten beslaan. Een tentamen kan 
bestaan uit meerdere deeltentamens.  

 
Zelfsturing 

Wij leiden op tot beroepsbeoefenaren die in staat zijn om hun beroepstaken zelfstandig uit te voeren, 
hun beroepshandelen continu te verbeteren en zelfstandig hun loopbaan te ontwikkelen. Bij onze 
studenten gaan we uit van een toenemende mate van zelfstandigheid en zelfsturing bij het vormgeven 
van hun leertraject.  

 
Toetsing en beoordeling 

De vorm van een opleiding kan verschillen (voltijd, deeltijd of duaal), echter de voor de opleiding 
geformuleerde eindkwalificaties zijn hetzelfde. Bij toetsing en beoordeling wordt gestreefd naar een 
maximale validiteit en betrouwbaarheid. Bij validiteit stellen we ons de vraag of het tentamen meet wat 
het zou moeten meten. Bij betrouwbaarheid kijken we naar de vergelijkbaarheid van de resultaten.  

 
Modules en eenheden van leeruitkomsten  
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In het experiment leeruitkomsten zijn alle deeltijdse en duale opleidingen van de HAN opgebouwd uit 
eenheden van leeruitkomsten. Een opleiding is gedefinieerd als een samenhangend geheel van 
eenheden van leeruitkomsten. 

De eenheden van leeruitkomsten zijn gegroepeerd in modules met een omvang van 30 studiepunten6. 
Modules zijn dus vaststaande sets van eenheden van leeruitkomsten. Eenheden van leeruitkomsten 
hebben een omvang van 2,5 studiepunten of meer, tot een maximum van 30 studiepunten. 

Alle modules worden geprogrammeerd binnen de vier onderwijsperioden van het HAN-jaarrooster. 
Iedere eenheid van leeruitkomsten wordt afgesloten met een tentamen dat kan bestaan uit meerdere 
deeltentamens.  

 
Studiebegeleiding 

De HAN hecht eraan zorg en ondersteuning te bieden bij het studeren aan de HAN en bij het inrichten 
van uw studie. Studiebegeleiding is daarom een belangrijk aspect van ons onderwijs. De 
studiebegeleider, die bij onze opleiding wordt aangeduid met de term studieloopbaanbegeleider, helpt 
u bij het ontwikkelen van de zelfsturing die u nodig heeft om uw studie te volbrengen. Tevens is hij voor 
u het eerste aanspreekpunt in bijzondere situaties; bijvoorbeeld als de studie niet zo verloopt als u 
gepland had of bij langdurige ziekte of handicap. Hij kan u dan helpen wegen te zoeken om uw 
resultaten bij de studievoortgang te verbeteren.  
Een bijzondere taak van de studiebegeleider is het samen met u vaststellen van de leerroute die u kiest 
en het ondersteunen bij het kiezen van de meest geschikte modules (en waar mogelijk de volgorde 
daarvan) in de hoofdfase van uw opleiding.  
 
 
Onderwijsovereenkomst 

Het experiment leeruitkomsten geeft u als student meer ruimte om uw eigen leerroute te bepalen. U 
kunt er, bijvoorbeeld voor kiezen om niet al het onderwijs dat wij u aanbieden ook daadwerkelijk te 
volgen. We maken voorafgaand aan de module afspraken over de wijze waarop u zich gaat 
voorbereiden op het tentamen of de tentamens van de module en het moment waarop u dit tentamen 
of de tentamens - of de deeltentamens waaruit een tentamen bestaat - aflegt. Deze afspraken worden 
vastgelegd in de onderwijsovereenkomst die wordt ondertekend door u en door de HAN.  

 
Praktijkleerovereenkomst 

In ons deeltijdonderwijs neemt werkplekleren een belangrijke plaats in. Als een deel van uw leerroute 
zich afspeelt op uw werkplek leggen we dat in een overeenkomst tussen u, de werkgever en de HAN 
vast. Voor de werkgever betekent deze praktijkleerovereenkomst in veel gevallen dat zij een deel van de 
kosten die hij maakt om u te begeleiden en te laten leren, vergoed kan krijgen via de Subsidieregeling 
praktijkleren. 

 

                                                           
6 Op deze omvang zijn in enkele situaties uitzonderingen mogelijk. Deze uitzonderingen zijn beschreven in Artikel 
3.5, lid 7 van de OER (Deel 2A van dit onderwijsstatuut). 

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren
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Onderwijsarsenaal  

Bij iedere eenheid van leeruitkomsten uit een module beschrijft de opleiding hoe u kunt aantonen dat u 
beschikt over het inzicht en de kennis en vaardigheden en attitude die nodig zijn om het tentamen 
behorende bij die eenheid van leeruitkomsten te behalen.  
In Deel 4 van dit statuut, het onderwijsarsenaal, beschrijven wij welk onderwijsaanbod wij u doen. We 
beschrijven per module welk onderwijs er wordt gegeven en wanneer en hoe dat wordt gegeven.  

De informatie in het onderwijsarsenaal heeft u nodig om:  
- besluiten te nemen over de leerroute die u kiest (zie ook Onderwijsovereenkomst) 
- samen met uw studiebegeleider een keuze te maken uit de modules waaruit de opleiding 

bestaat en de volgorde te bepalen waarin u deze gaat doorlopen.  

 

2. De opbouw van de opleiding  
 

Uw opleiding is een samenhangend geheel van eenheden van leeruitkomsten. Eenheden van 
leeruitkomsten hebben een omvang van 2,5 studiepunten of meer, tot een maximale omvang van 30 
studiepunten. De totale bacheloropleiding telt 240 studiepunten. Met studiepunten drukken wij het 
gewicht uit van de eenheden van leeruitkomsten ten opzichte van de hele opleiding.  

Het onderwijs organiseren we in modules met een vaste omvang van 30 studiepunten7.  

 
Propedeuse  

Het eerste jaar van de bacheloropleiding is de propedeutische fase, met een studielast van 60 
studiepunten.  

De propedeuse heeft een drietal functies, die door de wet zijn voorgeschreven: een oriënterende, een 
verwijzende en een selecterende. Deze drie functies hangen nauw met elkaar samen.  

1. Oriënterende functie. De propedeuse moet u een goed beeld geven van de hele studie. 
2. Verwijzende functie. De propedeuse stelt u in staat na te gaan of de opleiding aansluit bij uw 

capaciteiten en interesses. 
3. Selecterende functie. Deze functie is tweeledig: aan de ene kant beoordeelt u zelf of u geschikt 

bent voor de studie of niet. Aan de andere kant wordt u ook beoordeeld op basis van uw 
studieresultaten, die steeds worden bezien in het licht van motivatie, studiehouding en 
persoonlijke omstandigheden.  
 

De deeltijdse variant van de bacheloropleiding Chemie wordt in verkorte vorm aangeboden. Dat 
betekent dat u direct instroomt in de hoofdfase (post propedeutische fase) van de opleiding, maar wel 
het Propedeutisch getuigschrift zult ontvangen. Hiervoor moet u voldoen aan de voorwaarden zoals 
beschreven in hoofdstuk 4 verkorte programma’s.    
 
Studieadvies 

                                                           
7 Op deze omvang zijn in enkele situaties uitzonderingen mogelijk. Deze uitzonderingen zijn beschreven in Artikel 
3.5, lid 7 van de OER (Deel 2A van dit onderwijsstatuut). 
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Uiterlijk aan het eind van het tweede jaar van inschrijving krijgt u een schriftelijk studieadvies, 
gebaseerd op het aantal behaalde studiepunten. De HAN kent zowel een niet-bindend als een bindend 
studieadvies. Een niet-bindend advies hoeft u niet op te volgen, maar u bent wel zelf verantwoordelijk 
voor de keuze die u maakt. Bij een bindend negatief studieadvies (BNSA) heeft u geen keuze. De 
opleiding schrijft u direct uit en u kunt zich gedurende 3 jaar niet meer voor dezelfde opleiding 
inschrijven bij de HAN. Een student die een bindend negatief studieadvies heeft gekregen kan hiertegen 
in beroep gaan via het Bureau Klachten en Geschillen.  

 

Basisindeling bacheloropleiding  

Elke bacheloropleiding bestaat uit een major en een minor. De major is de hoofdrichting waarin u de 
vereiste eindkwalificaties ontwikkelt. Dit deel omvat maximaal 210 studiepunten. Daarnaast krijgt u in 
een minor (30 studiepunten) de ruimte om te verdiepen of juist te verbreden. In de onderstaande tabel 
is de omvang van de onderdelen van de opleiding weergegeven in studielast uitgedrukt in studiepunten.  

Indeling van de opleiding Major Minor Totaal 
Propedeutische fase 60  60 
Post propedeutische fase 150 30 180 
Totaal  210 30 240 

 

De minor is bedoeld als verbreding of verdieping van uw studie. U kiest zelf welke minor u wilt gaan 
volgen. Het totale aanbod aan HAN-minoren vindt u in de HAN-onderwijscatalogus op HAN Insite.  
Behalve uit de minoren in dat overzicht kunt u ook kiezen voor een zogenaamde vrije minor. Dat is een 
door u zelf samengestelde minor of keuzemodule die wordt aangeboden door uw eigen of een andere 
opleiding. Het is ook mogelijk deze minor te volgen bij een andere (onderwijs)instelling.  
 
Voordat u een minor gaat volgen, heeft u toestemming nodig van de examencommissie. Als u een minor 
wilt volgen uit het minorenaanbod van de HAN, heeft de examencommissie op #OnderwijsOnline onder 
content in "ITBC Minoren” al aangegeven welke HAN minoren zijn goedgekeurd als minor voor uw 
opleiding.. De regels voor het volgen van een vrije minor zijn te vinden op https://www.han.nl/HAN-
insite/minoren/. 

Kijk voor het totale minorenaanbod op www.han.nl of op www.kiesopmaat.nl 
 

Overzicht van de eindkwalificaties waaruit de opleiding bestaat 
In onderstaand overzicht wordt duidelijk gemaakt hoe de eenheden van leeruitkomsten waaruit de 
opleiding bestaat, zich verhouden tot elkaar en tot de eindkwalificaties van de opleiding. Deze 
eindkwalificaties zijn vastgelegd in de OER.  

 Eindkwalificatie Omschrijving 
1 Ontwerpen van 

experimentele opzet 
Vraagverhelderen  
1.2.1. Identificeert zelfstandig welke achtergrondinformatie 
benodigd is om de onderzoeksvraag te beantwoorden. Informatie 
vergaren en verwerken. 
1.3.3. Zoekt, selecteert en verwerkt zelfstandig informatie uit 

https://www.han.nl/start/corporate/contact/klacht-en-geschil/
https://www.han.nl/HAN-insite/minoren/
https://www.han.nl/HAN-insite/minoren/
http://www.han.nl/
http://www.kiesopmaat.nl/
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relevante bronnen voor natuurwetenschappelijk onderzoek.  
1.3.4. Formuleert op basis van gegeven onderzoeksvraag 
zelfstandig deelvragen met bijbehorende hypotheses.  
1.3.5. Integreert informatie zelfstandig om tot een 
beargumenteerd (b.v. geschiktheid methode en beschikbaarheid 
apparatuur) onderzoeksplan te komen.  
1.3.8. Stelt het onderzoeksplan bij op basis van resultaten.  
1.3.7. Legt verbanden van eigen onderzoek met overkoepelend 
project.  
1.3.6. Begrijpt complexe Engelstalige literatuur in de context van 
de module en past deze toe. 

2 Experimenteren Voorbereiding  
2.3.1. Kan alle stappen van de experimenten theoretisch 
verantwoorden.  
2.1.2. Maakt voorberekeningen.  
2.3.3. Zorgt er zelfstandig voor dat alle benodigdheden klaar staan 
voordat met het experiment begonnen wordt; maakt oplossingen. 
Uitvoering  
2.3.4. Voert experimenten zelfstandig volgens protocol uit zodat 
betrouwbare reproduceerbare data wordt verkregen, maar kan 
hiervan afwijken indien nodig; weet te allen tijde exact wat hij/zij 
doet.  
2.3.6. Werkt aan meerdere experimenten tegelijkertijd en kan deze 
uitvoeren binnen de gestelde tijd, kan makkelijk switchen en 
behoudt overzicht.  
2.3.7. Lost praktische problemen op als het experiment niet loopt 
zoals was voorzien (trouble shooting).  
2.3.8. Maakt zich technieken snel eigen. 

3 Resultaten 
analyseren 

Data processing  
3.3.1. Voert zelfstandig op de juiste wijze volgens de geschikte 
methoden de analyse van de resultaten uit; i.v.t. maakt hiervoor 
gebruik van statistiek. Validatie  
3.3.2. Doet zelfstandig uitspraak over de bruikbaarheid van de 
behaalde resultaten op basis van nauwkeurigheid en 
betrouwbaarheid.  
Conclusies en discussie  
3.3.3. Trekt zelfstandig conclusie m.b.t. de onderzoeksvraagstelling 
(als mogelijk) en overkoepelend project.  
3.1.4. Bediscussieert de uitvoering en de resultaten van het 
experiment.  
3.3.5. Bediscussieert zelfstandig resultaten in relatie met andere 
deelexperimenten en legt verbanden met literatuurwaarden.  
3.2.6. Maakt verbetervoorstellen voor de uitvoering van het 
onderzoek.  
3.3.7. Maakt voorstellen voor vervolgexperimenten. 

4 Kwaliteitsbeheer 4.1.1. Stelt zich op de hoogte van de veiligheids (arbo)- en 
milieuregels en werkt volgens deze regels.  
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4.2.2. gaat correct om met geavanceerde materialen en 
apparatuur  
4.1.3. Gebruikt controles, waarvan het resultaat een uitspraak doet 
over de betrouwbaarheid van de resultaten.  
4.3.4. Controleert de houdbaarheid van reagentia en oplossingen.  
4.3.5. Houdt zich aan de voorgeschreven kwaliteitsvoorschriften. 

5 Beheer en 
administratie 
 

Beheer 
5.2.1. Codeert chemicaliën en monsters en bewaart deze op 
correcte wijze.  
5.3.2. Draagt actief bij aan een efficiënt functionerend lab (ruimt 
op, signaleert als reagentia bijna op zijn, pleegt klein onderhoud 
aan de apparatuur en lost kleine storingen op).  
Administratie  
5.3.3. Beheert en archiveert gegevens in labjournaal (doel, 
experimentenbeschrijving, wijzigingen, resultaten, conclusie, 
voorgesteld vervolg) en i.v.t. op andere manieren zodat anderen 
deze kunnen gebruiken. 

6 Rapporteren en 
Presenteren 

6.3.1. Rapporteert over zijn onderzoek in vorm van een 
verslag/labjournaal volgens internationaal geldende regels 
(productcriteria labjournaal en verslag niveau 3):  
- hanteert correcte spelling, grammatica, zinsbouw en 
wetenschappelijke stijl;  
- brengt helder en logische structuur aan in complexere teksten. Er 
is sprake van samenhang tussen tekstonderdelen;  
- opbouw van tekst is conform in het werkveld gebruikte 
richtlijnen;  
- rapport omvat een literatuurlijst. In de tekst wordt verwezen naar 
bronnen in literatuurlijst;  
- beschrijft resultaten zodat de lezer deze begrijpen kan; gebruikt 
hiervoor duidelijk gelabelde afbeeldingen en tabellen;  
- beschrijft alle relevante gegevens van een onderzoek in een 
samenvatting die als zelfstandig geheel gelezen kan worden;  
6.2.2. Notuleert vergaderingen zoals beschreven in productcriteria 
notulen niveau 2  
6.2.3. Is bekend met internationale wetenschappelijke en 
academische schrijfstijlen en past deze toe.  
6.3.4. gebruikt schriftelijke taken op bij het werkveld passende 
wijze om in het Engels helder te communiceren zoals gedefinieerd 
door CEFR B2 Level Writing.  
6.3.5. Presenteert onderzoek aan diverse groep toehoorders op 
heldere en overtuigende wijze volgens de normen van 
presentatietechnieken en beantwoord vragen:  
- er zit structuur in de presentatie (kop-rompstaart);  
- spreekt duidelijk en verstaanbaar;  
- staat rechtop en laat de handen vrij;  
- maakt oogcontact met het publiek en controleert of essentie van 
boodschap bij doelgroep overkomt;  
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- maakt overzichtelijke en duidelijke slides of andere visuele 
producten;  
- verbale en visuele boodschap vormen een geheel;  
- gebruikt mogelijkheden van PowerPoint als visuele ondersteuning 
voor het overbrengen van de boodschap;  
- gaat inhoudelijke discussie met publiek aan 

7 Planmatig en 
Projectmatig werke 

7.3.1. Plant en organiseert zijn project resulterend in een werkplan 
van minimaal 4 weken.  
7.2.2. Voert werkzaamheden volgens planning uit; ook onder 
tijdsdruk.  
7.2.3. Ziet erop toe dat doelen worden behaald en stuurt 
werkzaamheden eventueel bij.  
7.3.4. Speelt in op wijzigende omstandigheden; bepaalt 
prioriteiten in werkzaamheden. 

8 Samenwerken Functioneren in een groep  
8.1.1. Houdt zich aan regels.  
8.1.2. Heeft een duidelijk inbreng in de groep.  
8.2.3. Maakt concrete afspraken en houdt zich hieraan. 
8.3.4. Herkent eigen rol en inbreng in de groep en weet welke 
andere rollen er in het team zijn; gaat hiermee adequaat om; 
stemt werkzaamheden met anderen af.  
Communicatie  
Communiceert open en helder met collega’s en begeleiders 
volgens basisregel voor communicatie:  
8.2.5. neemt initiatief voor gesprek;  
8.1.6. houdt oogcontact met gesprekspartner;  
8.1.7. laat anderen uitpraten; 
8.2.8. brengt zijn haar mening/boodschap helder onder woorden;  
8.3.9. weet goed met conflicten om te gaan.  
8.3.10. sluit aan bij gesprekspartner/toetst of boodschap is 
overgekomen;  
8.3.11. houdt gespreksdoel in het oog;  
Internationalisering 
8.2.12. Is zich bewust van interculturele verschillen in het werkveld 

9 Leiden/ begeleiden Vergaderen  
9.2.1. Stelt een agenda op volgens standaardformaat en gebruikt 
deze om vergadering zelfstandig te leiden.  
Coaching  
9.2.2. Past zijn manier van begeleiden aan, aan het niveau en 
persoonlijkheid van zijn medestudent.  
9.2.3. Weet anderen te motiveren 

10 Adviseren 10.2.1. Vertaalt wensen naar praktische eisen.  
10.3.2. Adviseert over aanschaf /gebruik van 
apparatuur/materiaal/methodes nadat meerdere alternatieven 
zijn geselecteerd en presenteert onderbouwde keuze. 

 Sturen professionele 
ontwikkeling 

Geeft zelfstandig eigen competentieontwikkeling vorm:  
11.2.1. Benoemt zijn sterke en zwakke kanten.  
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11.1.2. Werkt aan leerdoelen volgens POP en verzamelt 
competentiebewijzen.  
11.3.3. Kijkt kritisch terug (reflecteert) op eigen handelingen en 
leerproces; leert van zijn fouten; staat open voor leermomenten. 
11.3.4. Stelt op basis van sterktezwakte analyse zelfstandig POP 
op. 
Toont professionele werkhouding:   
11.3.5. Handelt integer, past zich snel aan, toont 
doorzettingsvermogen en is gemotiveerde medewerker.  
11.2.6. Is zich bewust van de internationaal geaccepteerde 
wetenschappelijke gedragscode. 

 
Het niveau van de eindkwalificaties is afgestemd op de Dublin Descriptoren. Hiernaast is het afgestemd 
op het landelijke competentieprofiel van de bachelor in het domein Applied Sicences. Daardoor is 
gegarandeerd dat onze opleidingen op het juiste, nationaal en internationaal vastgestelde niveau zijn. 
De getuigschriften voldoen aan alle wettelijke vereisten en zijn daardoor vergelijkbaar met en 
gelijkwaardig aan (soortgelijke) getuigschriften van andere hogescholen in en buiten Nederland. 

Uit onderstaande tabel valt af te leiden hoe de Dublin descriptoren (DD) en de generieke hbo-
competenties zich verhouden met de opleidingscompetenties van het Instituut Toegepaste 
Biowetenschappen en Chemie. 

Tabel: De relatie van de opleidingscompetenties voor de opleidingen B&M en Chemie met de Dublin 
Descriptoren (DD) en de generieke hbo-competenties (HBO) 

  
Opleidingscompetenties 
 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 
Kennis en inzicht (DD) x x x x x       
Toepassen kennis en inzicht (DD) x x x x x x      
Oordeelsvorming (DD) x x x    x   x  
Communicatie (DD)      x  x x x  
Leervaardigheden (DD)           x 
Brede professionaliteit (HBO) x x x x x      x 
Multidisciplinaire integratie (HBO) x x x x x       
Wetenschappelijke toepassing (HBO) x x x x x       
Transfer en brede inzetbaarheid (HBO) x x x x x       
Creativiteit en complexiteit in handelen 
(HBO) 

x x x x x       

Probleemgericht werken (HBO) x x x x x       
Methodisch en reflectief denken en 
handelen (HBO) 

x x x x x    x   

Sociaal communicatieve vaardigheden (HBO)      x x x  x x 
Basiskwalificering voor managementfuncties  
(HBO) 

        x   
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Besef van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid (HBO) 

x x x x x       

 

3. Opleidingsspecifieke informatie  
 
Missie en visie van de opleiding 
Het Instituut Toegepaste Biowetenschappen en Chemie biedt onderwijsprogramma’s aan die de studenten 
opleiden tot startbekwame beroepsbeoefenaars die in staat zijn hun eigen ontwikkeling vorm te geven.  

Het instituut volgt hierbij in grote lijnen de constructivistische leertheorie die ervan uitgaat dat het 
verwerven van kennis en vaardigheden niet zozeer het gevolg is van een directe overdracht van kennis door 
de docent, maar eerder het resultaat van een actieve rol van studenten bij het verwerken van informatie en 
het verwerven van kennis en vaardigheden.  

Beroepsbeoefenaren moeten niet alleen over vakkennis en vakvaardigheden beschikken, maar hiervan ook 
effectief en efficiënt gebruik maken in nieuwe, onbekende en deels onvoorziene situaties. Het beroepenveld 
heeft behoefte aan competente beroepsbeoefenaren die nieuwe oplossingen kunnen bedenken voor nieuwe 
problemen, en niet aan mensen die uitsluitend oplossingen voor bestaande problemen hebben geleerd. 

Het Instituut Toegepaste Biowetenschappen en Chemie hanteert daarom de volgende onderwijskundige 
uitgangspunten: 

• er wordt aangesloten bij de beginsituatie van de student en voortgebouwd op de aanwezige kennis en 
vaardigheden (constructivistische leertheorie). 

• realistische, complexe beroepstaken zijn het uitgangspunt voor de inrichting van het onderwijs. 
Onderwijseenheden zijn afgeleid van deze beroepstaken.  

• de student leert leren. De snelle veranderingen in het beroepenveld maken het noodzakelijk dat de 
beroepsbeoefenaar voortdurend zijn expertise aanpast, uitbreidt en/of verlegt.  

• de student is in toenemende mate in staat om zijn eigen leerproces te sturen. Er is sprake van een 
toenemende zelfwerkzaamheid en eigen verantwoordelijkheid t.a.v. het leerproces (zelfstandig leren).  

• studenten worden uitgedaagd om over het eigen gedrag te reflecteren, dit ter discussie te stellen en 
waar nodig dit gedrag zo nodig bij te stellen (reflectief leren).  

• studenten leren van elkaar (interactief leren). Voorbeeldwerking (‘hoe heb jij het aangepakt?’), sociale 
controle, feedback en elkaar helpen worden als belangrijke elementen van het groepswerk gezien. 

• omdat de opleidingen het beroep en de benodigde competenties daarvoor centraal stellen, zijn er 
nauwe contacten met het werkveld op alle niveaus van de opleiding. Zo zullen beroepsbeoefenaren uit 
het werkveld meewerken aan de beoordeling van studenten. 
 

Uitgangspunten van het onderwijs aan de HAN 
In elke opleiding van de hogeschool word je, als student, opgeleid tot startbekwaam beroepsbeoefenaar. 
Maar je leert meer. Je doet gedurende de opleiding niet alleen kennis op, je spiegelt deze ook aan de mening 
van anderen. Op die manier leer je keuzes te maken en je een mening te vormen over je vakgebied. Dat geeft 
je straks de mogelijkheid vakkennis en vakbekwaamheid toe te passen in nieuwe, onbekende en deels 
onvoorziene situaties. De maatschappij heeft behoefte aan mensen die oplossingen bedenken voor nieuwe 
problemen. We leren je kennis en vaardigheden aan die je helpen om te blijven werken aan je professionele 
ontwikkeling. 

Goed beroepsonderwijs is afgestemd op ontwikkelingen in de samenleving en in het beroepenveld. Continu 
wordt aansluiting gezocht bij wat er wordt gevraagd van afgestudeerden; vorm en inhoud van het onderwijs 
zijn permanent in ontwikkeling met als doel om je zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt. 
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Leren via beroepstaken 
Een belangrijke kernwaarde binnen de HAN is de centrale rol van de beroepspraktijk in het onderwijs. Het is 
onze opdracht je op te leiden tot een startbekwame beroepsbeoefenaar. Het leren via beroepstaken is 
daarbij een sturend uitgangspunt. Beroepstaken zijn betekenisvolle, hele taken zoals deze in al hun 
complexiteit in de werkelijkheid door de beroepsbeoefenaar (expert) worden uitgevoerd. ‘Hele’ taak wil 
zeggen dat deze niet wordt opgeknipt in deelaspecten maar door jou steeds in zijn totaal wordt geoefend. De 
meeste beroepstaken doen een beroep op meerdere competenties. 

Zelfsturing 
Met ons onderwijs willen wij je leren om zelfstandig beroepstaken uit te voeren, je beroepshandelen te 
verbeteren en zelfstandig je loopbaan te ontwikkelen. Het gaat niet alleen om het succesvol afronden van je 
studie, maar ook om het blijvend succesvol functioneren in het werkveld. Voor jou zal het neerkomen op een 
geleidelijke ontwikkeling van minder naar meer zelfsturing en van afnemende sturing door docenten. 

Flexibilisering 
Flexibilisering is een belangrijk uitgangspunt. Een EVL heeft leeruitkomsten, die je op je eigen manier kunt 
bestuderen en leerwegonafhankelijk mag aantonen dat je ze beheerst. Je hebt in ieder geval 30 studiepunten 
vrije keuzeruimte in je opleiding om je opleiding te verbreden of te verdiepen. Wij noemen die keuzeruimte 
een minor. Hierdoor heb je de mogelijkheid je te richten op specifieke vragen van de arbeidsmarkt en je geeft 
vorm aan eigen profilering. 

Toetsing en beoordeling 
Of je in voltijd, in deeltijd studeert, je wordt getoetst op dezelfde, voor de opleiding geformuleerde, 
beroepstaken en competenties. Daarbij wordt gestreefd naar een maximale validiteit en betrouwbaarheid. 
Bij validiteit stellen we ons de vraag of het tentamen dat meet wat het zou moeten meten. Bij 
betrouwbaarheid kijk je naar de vergelijkbaarheid van de resultaten. 

 
Inhoud en organisatie van de opleiding 
Domeinen 
De HAN heeft inhoudelijk verwante opleidingen gegroepeerd in domeinen, die meestal georganiseerd zijn in 
instituten. De opleidingen binnen een domein richten zich op hetzelfde deel van de arbeidsmarkt. Er zijn vijf 
technisch georiënteerde domeinen binnen de Faculteit Techniek, te weten Built Environment, Applied 
Sciences, Engineering, Automotive en Information and Communication. 

De competenties die studenten ontwikkelen binnen de opleidingen van een domein zijn vergelijkbaar en 
kunnen zelfs deels gelijk zijn. Bij elk domein hoort een set domeincompetenties. Samen vormen die een soort 
samenvatting van de beroepsprofielen waartoe opleidingen in een domein opleiden. Ze zijn vrij algemeen en 
abstract en bovendien vanuit een bredere beroepscontext geformuleerd (bijvoorbeeld de paramedische 
beroepscontext of de beroepscontext engineering). De domeincompetenties maken zowel de samenhang 
binnen een domein zichtbaar als het onderscheid met andere domeinen. Domeincompetenties zijn 
geconcretiseerd in competenties per opleiding en gekoppeld aan concrete beroepstaken. Veel domeinen zijn 
ook georganiseerd binnen een afdeling of instituut. De instituten binnen de HAN zijn echter organisatorische 
eenheden en vallen niet allemaal samen met de domeinen. 

De opleidingen binnen het domein 
De opleidingen die tot het domein Applied Science (= het domein van het natuurwetenschappelijk onderzoek 
en de toepassing van natuurwetenschappelijke kennis bij praktische vraagstukken en problemen) behoren 
van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen zijn: 

• Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek 
• Chemie 
• Bio-informatica 
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De opleidingen Biologie en Medisch laboratorium en Chemie worden ook als internationale variant in het 
Engels aangeboden, genaamd Life Sciences en Chemistry. De opleiding Chemie heeft een e-learning deeltijd 
variant. Alle opleidingen leiden op tot de graad Bachelor of Science.  

Chemie 
In de opleiding Chemie leer je natuurwetenschappelijk onderzoek in verschillende contexten van de Chemie 
uit te voeren.  

Hierbij verwerf je kennis en vaardigheden op deze gebieden en leer je deze voor het beantwoorden van 
onderzoeksvraagstellingen toe te passen. Ten aanzien van een voorliggende onderzoeksvraag (fundamenteel 
of toegepast) bestudeer je relevante literatuur. De onderzoeksvraag vertaal je in een onderzoekbare 
vraagstelling waarvoor je een onderzoeksplan opstelt. Je voert experimenten uit, analyseert de resultaten en 
op grond daarvan zet je vervolgexperimenten op. 

In het curriculum voor de opleiding Chemie staat 1 beroepstaak centraal. Het betreft de beroepstaak 
‘Uitvoeren van natuurwetenschappelijk onderzoek’.  

Beroepstaak (C-BT1)  

Uitvoeren van natuurwetenschappelijk onderzoek. 

Omschrijving  

Beroepstaak 

Ten aanzien van een voorliggende onderzoeksvraag (fundamenteel of toegepast) 
wordt de relevante literatuur bestudeerd. De onderzoeksvraag wordt vertaald in 
een onderzoekbare vraagstelling waarvoor een onderzoeksplan wordt opgesteld.  

Experimenten worden uitgevoerd, de resultaten worden geanalyseerd, en op 
grond daarvan worden vervolgexperimenten opgezet.  

 
 
Wijze van opleiden en begeleiden 
Studiebegeleiding 
Aan het begin van je opleiding krijg je een studieloopbaanbegeleider (slb’er) toegewezen. Deze docent 
begeleidt je tijdens één of meer studiejaren. De studieloopbaanbegeleiding vindt plaats in individuele 
gesprekken én in groepsbijeenkomsten.  

Taken van de studieloopbaanbegeleider 
De studieloopbaanbegeleider fungeert als schakel tussen de onderwijsvraag van de student en het aanbod 
van de opleiding (toetsprogramma, eenheden van leeruitkomsten). Bij keuzemomenten ondersteunt de 
studieloopbaanbegeleider de student.  

De studieloopbaanbegeleider heeft verschillende taken 

• maakt de student vertrouwd met het beroep/de beroepen waarvoor je opgeleid wordt en de beroepstaken 
die daarbij horen; 

• begeleidt en coacht de student bij de studieloopbaanontwikkeling van de beroepscompetenties; 
• speelt een belangrijke rol bij: de begeleiding en bespreking van de studievoortgang en het aanleveren van de 

bewijslast ervan; de begeleiding van de deelname aan tentamens; stimuleert het zelfverantwoordelijk leren 
en het ‘leren leren’; 

• helpt de student, of verwijst deze door, bij vragen/problemen hebt met de studie(loopbaan); 
Studenten die advies willen over hun studie, de minor, werkplek of stage gaan in eerste instantie naar hun 
slb’er. Dat geldt ook voor studenten die overwegen de opleiding te verlaten.  
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Indien een student complexe vragen heeft, kan de slb’er de student doorverwijzen naar de senior 
studiebegeleider of de decaan (Liesbeth Diemel, Peter Hoekstra of Astrid Sluis) of naar één van de 
(opleidings-, minor-, stage-) coördinatoren.  

Inhoud studiebegeleiding  
Studiebegeleiding betekent: 

• ondersteuning bieden bij de oriëntatie en beroep en gevraagde beroepscompetenties 
• monitoring en stimuleren van competentieverwerving 
• begeleiden in het leerproces en ‘leren leren’ proces  
• begeleidt in het opstellen van de onderwijsovereenkomst(en) 
• koppelen van vraag aan aanbod: begeleiding keuzes leerroute en keuzeprocessen 
• begeleiden van studievaardigheden 
• begeleiden van individuele studenten  
• bespreken van studievoortgang en studieadvies 
• signaleren van invloeden op studieloopbaan waarvoor extra begeleiding of verwijzing noodzakelijk is. 
 

Hierbij zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd: 

• de opleiding is verantwoordelijk voor de waarborging van de continuïteit van de begeleiding 
• de student is verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces 
• er zijn  individuele gesprekken 
• e studiebegeleiding neemt over het algemeen in intensiteit af gedurende de opleiding 
• resultaatgericht slb: Monitoren van slb op basis van de slb-voortgangsverslagen. 
Bron: Studieloopbaanbegeleiding. Betekenisvol voor de student, 2010 

Op basis van de bovenstaande punten heeft de opleiding studieloopbaanbegeleiding vormgegeven. Dit staat 
beschreven opleidingsspecifieke handleidingen, handboeken of beleidsplannen. 

Instrumenten 
Om studenten te begeleiden tijdens hun leertraject zijn een aantal instrumenten ontwikkeld: 

Digitaal Portfolio  
Het digitaal portfolio is een bewaarplaats van bestanden/documenten waarmee de student zijn of haar eigen 
individuele ontwikkeling (leerproces) kan laten zien en het behaalde niveau kan worden aangetoond. Het 
portfolio vervult verschillende functies, zoals: 

1. Ontwikkelingsgerichte functie: de producten in zijn portfolio laten de ontwikkeling van de student zien.  

2. Beoordelingsinstrument. De producten in het portfolio worden ter beoordeling voorgelegd aan een 
assessor. Dit is het geval bij de modules CDA, CDB, afstudeerstage en professional skills.  

Het samenstellen en bijhouden van een digitaal portfolio is een verplicht onderdeel van de studie. Studenten 
dienen het portfolio te hebben bijgewerkt bij een functioneringsgesprek als een slb’er hier naar vraagt en/of 
als de student dit ter ondersteuning van de bespreking van zijn functioneren met de slb’er wil bespreken. 
Indien een student het portfolio niet heeft bijgewerkt bij een functioneringsgesprek zal de slb’er het 
functioneringsgesprek niet aftekenen in Alluris. Een portfolio is dus voorwaardelijk voor een positieve 
afronding van het functioneringsgesprek met de slb'er. 

Meer informatie over het samenstellen van een portfolio is te vinden op #OnderwijsOnline – ITBC 
studieloopbaanbegeleiding’. 

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) en reflectie 



21 
 

In het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) beschrijft een student zijn leerdoelen en de manier waarop hij 
hier aan wil werken. Dit gebeurt op basis van reflectie op de eigen resultaten en het eigen functioneren, 
gericht op de competenties die voor de betreffende opleiding moeten worden ontwikkeld. Het POP is 
onderdeel van het portfolio. 

De reflectie en de persoonlijke leerdoelen worden besproken in de functioneringsgesprekken. 

De frequentie, termijnen en concrete invulling van deze gesprekken staan vermeld in de handleiding 
studieloopbaan. Leidraad van het functioneringsgesprek is dat de student terugkijkt op de afgelopen periode 
(=studieresultaten). De student vertelt wat goed is gegaan, wat hij heeft geleerd en wat verbeterd kan 
worden. In de studieloopbaanbegeleiding gaat het om de reflectie op alle onderdelen van de opleiding en het 
beroep.  

Meer informatie over het POP en reflectie  is te vinden op #OnderwijsOnline – ITBC 
studieloopbaanbegeleiding’. 

 
Betrokkenheid van werkveld en beroepenveld 
 
Bij de invulling van het curriculum en de keuze van onderwerpen laat de opleiding Chemie zich 
voornamelijk leiden door landelijke en/of internationale trends en ontwikkelingen. Met diverse 
chemische bedrijven en onderzoeksinstellingen, met name uit de regio, is een goede en jarenlange 
relatie ontstaan.  

De EVL’en in de deeltijd opleiding Chemie zijn zodanig gekozen dat de afstudeerrichting analytische 
chemie uitgebreid aan de orde komt. Voor de verschillende eenheden van leeruitkomsten zijn steeds 
toepasselijke contextgebieden gekozen, afhankelijk van het onderwerp dat aan de orde komt in de 
eenheid van leeruitkomsten. Hierbij is getracht de belangrijkste gebieden waarin onze studenten 
werkzaam zullen zijn te laten terugkomen in de verschillende contextgebieden. 

Een overzicht van de relatie van verschillende contextgebieden van de chemische industrie met de 
vakgebieden in de opleiding Chemie en in welke ’EVL’en deze aan bod komen is te zien in onderstaand 
tabel. 

Tabel: Relatie van de contextgebieden van het werkveld van de opleiding Chemie, afstudeerrichtingen 
Analytische Chemie, met de in de opleiding gekozen vakgebieden en de ’EVL’en waarin deze aan bod 
komen.  

Contextgebied Vakgebied EVL 
Voeding analytische chemie  

 
CDA   
CDC  

Farma organische chemie CDA 
Synthese organische chemie CDB 
Nieuwe materialen 
en nanotechnologie 

(biobased) 
polymeerchemie  

CDB 

Biorefinery Analytische chemie CDC 
* Verschillende contextgebieden komen in verschillende projecten en opdrachten aan de orde. 
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Lectoraten 
De bachelor- en masteropleidingen aan het Instituut Toegepaste Biowetenschappen en Chemie zijn 
nauw verweven met het onderzoek van het HAN BioCentre/Lectoraat Biodiscovery door het delen van 
personeel en faciliteiten, en door studenten te betrekken bij het onderzoek. Dit kan in de vorm van 
onderzoekscasussen die het onderwijs ingebracht worden, of door het betrekken van studenten 
tijdens hun minor, stage of afstuderen bij het uitvoeren van actuele onderzoeksprojecten. 
 
Onderwijs en onderzoek binnen het Instituut Toegepaste Biowetenschappen en Chemie staan in het 
kader van Biodiscovery in een Biobased Economy. 
Biodiscovery vertegenwoordigt de hele keten van ontdekking, zuivering, analyse tot aan de productie 
van biomoleculen. Hierdoor kunnen (maatschappelijke) vraagstellingen uit de praktijk beantwoordt 
worden en draagt het onderzoek in het kader van Biodiscovery bij aan het ontstaan van kennis en 
producten die hun toepassing vinden binnen de biobased economy ten behoeve van land- en tuinbouw, 
voeding en gezondheid. 
Het HAN BioCentre/Lectoraat Biodiscovery voert onderzoek in het kader van Biodiscovery uit. Dit 
onderzoek is gebaseerd op vraagstellingen uit de praktijk en wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking 
met het bedrijfsleven en kennisinstellingen (universiteiten). Hiermee bouwt het HAN BioCentre/ 
Lectoraat Biodiscovery met zijn onderzoek de brug tussen fundamenteel kennis en toepassingen in de 
maatschappij. 
Een groot deel van de onderwijsthema’s van de bacheloropleidingen van het Instituut Toegepaste 
Biowetenschappen en Chemie staan tevens in het kader van Biodiscovery. Deze focussen op het 
ontdekken, analyseren, en/of produceren van (bio)moleculen voor diverse toepassingen (zie 
onderstaande afbeelding ). Hiernaast worden studenten bekend gemaakt met de principes van een 
Biobased Economy. 
Afbeelding: Schema van de Biodisoveryketen. Onderwijs en onderzoek aan het Instituut Toegepaste 
Biowetenschappen en Chemie zijn nauw met elkaar verweven en staan in het kader van de 
Biodiscoveryketen in een Biobased Economy 

 

Keuzemogelijkheden in de opleiding 

Meer informatie inzake minoren kunt u vinden op onderwijs online onder de tegel "ITBC minoren". 
 
Meer informatie inzake afstuderen kunt u vinden op onderwijs online onder de tegel "ITBC afstuderen". 
 
Kwaliteitszorg van de opleiding 
De HAN werkt voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van onze opleidingen. Daarvoor 
hanteren we een integraal kwaliteitszorgsysteem. Door systematische evaluatie verzamelen we 
gegevens over de kwaliteit van alle onderwijsaspecten: 

• doelstelling en profiel van de opleiding;  
• programma met onderwijsaanbod, toetsprogramma en studieloopbaanbegeleiding;  

BIODISCOVERY
(in een Biobased Economy)
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• inzet van personeel;  
• voorzieningen;  
• interne kwaliteitszorg;  
• resultaten. 

Wij betrekken alle belangengroepen actief in ons kwaliteitstraject: medewerkers, studenten, het 
werkveld en afgestudeerden. Om de kwaliteit van de opleiding te bewaken hechten we veel waarde aan 
de mening van deskundigen uit de werkvelden. Zij komen een aantal malen per jaar bijeen in 
vergaderingen. 
Naast deze interne kwaliteitsverbeteringen worden alle opleidingen van de HAN iedere zes jaar 
beoordeeld door een extern panel van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Deze 
accreditatie is een nationaal kwaliteitskeurmerk en is een voorwaarde voor wettelijke erkenning op 
nationaal en internationaal niveau van het getuigschrift van de opleiding, zie ook 7.14 OER. 
 
Eigen bijdrage 
Niet van toepassing 

 

4. Organisatie van de hogeschool 
 

Faculteiten en instituten 

De HAN kent de volgende 4 faculteiten: Economie en Management (FEM), Educatie (FE); Gezondheid, 
Gedrag en Maatschappij (FGGM); Techniek (FT). Daarnaast heeft de HAN twee interfacultaire instituten: 
het Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap (CvVO) en het instituut HAN Masterprogramma’s 
(HMP). Elke faculteit bestaat uit een aantal instituten, waarbinnen de verschillende opleidingen vallen.  

Uw opleiding hoort bij de faculteit Techniek  en het instituut Toegepaste Biowetenschappen en Chemie 

Meer informatie over de faculteiten en instituten staat op de HAN website. 

De ondersteunende diensten van de HAN zijn ondergebracht in het Service Bedrijf. 

 

Management en organisatie op faculteits- en instituutsniveau 
Op HAN Insite vindt u informatie over de inrichting, organisatie en mensen van uw opleiding en 
instituut, en de faculteit waarbij deze horen: www.han.nl/insite. 

Op HAN Insite staat ook wie deel uitmaken van de faculteitsdirectie en de instituutsdirectie, wie de 
opleidingscoördinatoren zijn en wie er in de opleidingscommissie en de faculteitsraad zitten.  
 

Via deze link vind je relevante contactinformatie binnen het Instituut voor Toegepaste 
Biowetenschappen en Chemie:  
https://www1.han.nl/insite/hlo/english/content/International_Office.xml?inno_gen=gen_id_410&sitedi
r=/insite/hlo%20/english  

https://www.han.nl/start/corporate/over-de-han/faculteiten-en-instituten/
https://www.han.nl/start/corporate/over-de-han/service-bedrijf/
http://www.han.nl/insite
https://www1.han.nl/insite/hlo/english/content/International_Office.xml?inno_gen=gen_id_410&sitedir=/insite/hlo%20/english
https://www1.han.nl/insite/hlo/english/content/International_Office.xml?inno_gen=gen_id_410&sitedir=/insite/hlo%20/english
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Examencommissie en examinatoren 

De examencommissie stelt vast of een student voldoet aan de voorwaarden die in de onderwijs- en 
examenregeling (OER) worden gesteld ten aanzien van de kennis, het inzicht en de vaardigheden en de 
attitude die nodig zijn voor het verkrijgen van de bachelorgraad. De examencommissie wijst voor het 
afnemen van tentamens en het vaststellen van de uitslag daarvan examinatoren aan.  
De leden van de examencommissie worden benoemd door de faculteitsdirecteur. 
 
De taken en verantwoordelijkheden van onze examencommissie staan in het Reglement 
Examencommissie. Daarin staan ook aanvullende regels met betrekking tot examinering en 
tentaminering voor zover die tot de bevoegdheid van de examencommissie behoren.  
 
 

De leden van de examencommissie zijn te vinden op HAN Insite: 
https://www1.han.nl/insite/hlo/english/content/International_Office.xml?inno_gen=gen_id_410&sitedi
r=/insite/hlo/english  

De examencommissie van uw opleiding is te bereiken via Examencommissie.itbc@han.nl 

De opleiding heeft een of meer externe toezichthouders benoemd. Een externe toezichthouder 
beoordeelt of de kwaliteit van het Bachelorexamen van de opleiding voldoende is. De externe 
toezichthouder is geen examinator.  

De regels over tentamens en examens die voor u gelden staan in de OER. De specifieke regels over de 
organisatie van tentamens staan in de regeling Tentamenbureau (OER, Deel 2B). 

 

Medezeggenschap en inspraak  
Hieronder vind u een kort overzicht van de commissies en raden van de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen. Zij praten mee over beleid en beslissingen binnen de HAN, en hebben hier ook invloed op. 

 
Opleidingscommissie (OC) 

Elke opleiding of groep van opleidingen heeft een opleidingscommissie (OC). Een opleidingscommissie 
bestaat uit evenveel docenten als studenten. De opleidingscommissie adviseert de opleiding over het 
bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding en beoordeelt jaarlijks hoe de opleiding de 
OER uitvoert. De opleidingscommissie heeft ook inspraakrechten. Via de opleidingscommissie kunt u 
meedenken en meebeslissen over het onderwijs en de organisatie van uw opleiding.  

Wilt u lid worden van de opleidingscommissie? Vraag aan de opleidingscoördinator om meer informatie. 
De opleidingscommissie heeft een eigen reglement. Dit is opgenomen in de OER, deel 2B.  

Faculteitsraad (FR) 
Elke faculteit heeft een faculteitsraad (FR). Deze raad heeft het recht om alle faculteitszaken te 
bespreken en vragen te stellen aan de faculteitsdirectie. De faculteitsraad heeft onder andere 

https://www1.han.nl/insite/hlo/english/content/International_Office.xml?inno_gen=gen_id_410&sitedir=/insite/hlo/english
https://www1.han.nl/insite/hlo/english/content/International_Office.xml?inno_gen=gen_id_410&sitedir=/insite/hlo/english
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inspraakrechten op het beleid en de begroting van de faculteit. Een faculteitsraad bestaat uit twaalf 
leden: zes personeelsleden en zes studenten. In de faculteitsraad kunt u meepraten en meebeslissen 
over het beleid van de faculteit als geheel, maar ook over het beleid van alle instituten die onder de 
faculteit vallen. Wilt u lid worden van de faculteitsraad? Vraag aan de opleidingscoördinator om meer 
informatie over de faculteitsraad.  

Meer informatie of verkiesbaar stellen? Ga naar: www.han.nl/insite, klik in de linker kolom op de 
faculteit die u zoekt, en dan op het tabblad ‘Over ons’. 

 

Medezeggenschapsraad (MR) 
Via de medezeggenschapsraad hebben personeel en studenten op HAN-niveau inspraak. Deze raad 
heeft instemmingsrecht op bepaalde onderdelen van het beleid, de hoofdlijnen van de 
instellingsbegroting, het algemeen geldende deel van de onderwijs- en examenregelingen, en meer. De 
medezeggenschapsraad bestaat uit zestien leden: acht personeelsleden en acht studenten. In de 
medezeggenschapsraad gaat het over het algemene beleid van de HAN.  

Wilt u lid worden van de medezeggenschapsraad? Vraag aan de opleidingscoördinator om meer 
informatie. Meer informatie over de Medezeggenschapsraad? Ga naar HAN Insite: www.han.nl/insite, 
en klik in de linker kolom op ‘Medezeggenschap’. 

5. Studentenvoorzieningen  
 

Ondersteuning 
Als student kunt u rekenen op goede begeleiding bij uw studieloopbaan. Binnen de opleiding wordt u 
begeleid en geadviseerd bij uw studie en uw studievoortgang. Aanvullend daarop is er HAN 
Studiesucces. Dat is een team van experts dat zich samen inzet voor één doel: uw groei als student.  

HAN Studiesucces 
Voor begeleiding, advies, training en coaching kunt u als student terecht bij HAN Studiesucces. Dit is een 
netwerk van experts op het gebied van studentbegeleiding. Ze hebben expertise op het gebied van:  

- Studievaardigheden, taalvaardigheden en persoonlijke ontwikkeling 
- Studieswitch of vertraging 
- Psychologische hulpverlening 
- Studiefinanciering, financiële regelingen en ondersteuning en vragen over financiën 
- Studeren met een functiebeperking of chronische ziekte 
- Studiekeuze en doorstuderen 
- Diverse wettelijke en hogeschoolregelingen 
- Klachten, bezwaar-/beroepsprocedures 
- Studeren als topsporter 
- Zingeving en religie 
Kijk op HAN Studiesucces voor meer informatie en contactgegevens: 
https://www1.han.nl/insite/studiesucces/home_opl.xml?  

http://www.han.nl/insite
http://www.han.nl/insite
https://www1.han.nl/insite/studiesucces/home_opl.xml
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Vertrouwenspersonen 
Bij de HAN gaan we met respect met elkaar om. Helaas kan het echter ook gebeuren dat u te maken 
krijgt met ongewenst en/of storend gedrag. U kunt zich dan tot één van de vertrouwenspersonen. Meer 
informatie en de contactgegevens van de vertrouwenspersonen vindt u op HAN Insite: 
https://www1.han.nl/insite/pz_new/content/Vertrouwens_personen.xml?inno_gen=gen_id_280&sitedi
r=/insite/studiesucces  

 

Bureau Klachten en Geschillen  
Heeft u een klacht, geschil, bezwaar of beroep, dan probeert u er in eerste instantie samen uit te 
komen, eventueel met ondersteuning van de studiebegeleider. Lukt dit niet, dan dient u uw klacht in bij 
het Bureau Klachten en Geschillen. Het Bureau Klachten en Geschillen zorgt ervoor dat klachten en 
beroepschriften bij de juiste hogeschoolorganen terechtkomen. Het verzorgt ook het secretariaat van 
het College van Beroep voor de Examens.  
E: Bureau.klachtengeschil@han.nl  
T: 026-3691504 
A: Verlengde Groenestraat 75 Nijmegen / Postbus 6960, 6503 CD NIJMEGEN:  
https://www1.han.nl/insite/sb/content/Heb_je_een_klacht_of_geschil.xml?sitedir=/insite/studiesucces 

 

Ombudsman 
Met klachten die niet onder een van de bestaande klachten- en beroepsprocedures vallen, kunt u 
terecht bij een onafhankelijke ombudsman. Zijn rol is bemiddelend.  
E: ombudsman@han.nl  

 

Informatievoorziening 

Vraagpunt Studentzaken 
Heeft u vragen over uw studie? Bijvoorbeeld over uw inschrijving, de betaling van collegegeld, 
tentamens, lesroosters en het studieinformatiesysteem (Alluris)? Dan kunt u die stellen bij het 
Vraagpunt Studentzaken. Meer informatie hierover vindt u op HAN Insite: 
https://www.han.nl/insite/rondomdestudie/Vraagpunten.xml?a=b&sitedir=self&profiel_select=InsiteSb 

 

Studiecentra 
In de studiecentra kunt u zoeken in papieren en digitale bronnen, of rustig werken. Daarnaast kunt u 
dvd’s, cd’s, cd-roms, digitale informatiebronnen en online video’s bekijken. Meer informatie, 
bijvoorbeeld over de openingstijden en telefoonnummers, op de website van de studiecentra: 
www.han.nl/studiecentra. 

 

https://www1.han.nl/insite/pz_new/content/Vertrouwens_personen.xml?inno_gen=gen_id_280&sitedir=/insite/studiesucces
https://www1.han.nl/insite/pz_new/content/Vertrouwens_personen.xml?inno_gen=gen_id_280&sitedir=/insite/studiesucces
mailto:klachtengeschil@han.nl
https://www1.han.nl/insite/sb/content/Heb_je_een_klacht_of_geschil.xml?sitedir=/insite/studiesucces
mailto:ombudsman@han.nl
https://www1.han.nl/insite/rondomdestudie/Vraagpunten.xml?a=b&sitedir=self&profiel_select=InsiteSb
http://www.han.nl/studiecentra
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HAN Voorlichtingscentrum 
De medewerkers van het HAN Voorlichtingscentrum kunnen u alles vertellen over opleidingen, 
samenwerkingsvormen, voorlichtingsactiviteiten en de organisatie van de gehele hogeschool.  
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00 – 16.30 uur (Tijdens schoolvakanties tot 15.00 uur) 
T: (024) 353 05 00 
E: info@han.nl 
I: www.han.nl/start/bachelor-opleidingen/studie-kiezen/zoek-je-opleiding/aan-het-woord/ 

 

International Office 
De HAN is ook internationaal actief. De activiteiten zijn heel divers; zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt 
aan internationalisering van het curriculum, het uitbouwen van een internationaal netwerk van 
partneruniversiteiten, studie in het buitenland voor HAN studenten en docentenuitwisselingen. Ook 
wordt vanuit het International Office de HAN-bijdrage aan drie belangrijke sociale stageprojecten in 
Zuid-Afrika, India en op Curaçao gecoördineerd. Tot slot biedt het International Office praktische 
ondersteuning op het gebied van beurzen (o.a. Erasmus+) en het invullen van formulieren zoals het 
Learning Agreement. Ook voor internationale studenten is het International Office het eerste 
aanspreekpunt. Het International Office is te vinden in Arnhem (Ruitenberglaan 31) en Nijmegen 
(Kapittelweg 33). Kom langs met je vragen of kijk op de Insite-pagina van het International Office.  
I: https://www1.han.nl/insite/internationaloffice_english/home_opl.xml  
 
Overige voorzieningen 

Sportfaciliteiten 
Als student van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen kunt u een sportkaart aanschaffen. Daarmee 
kunt u gebruik maken van de sportfaciliteiten van HAN Seneca (het centrum voor sport en gezondheid 
van de HAN), de sportfaciliteiten van de gemeente Arnhem en de sportfaciliteiten van de Radboud 
Universiteit Nijmegen. 
Zie voor meer informatie: www.han.nl/start/bachelor-opleidingen/studeren-bij-de-han/sporten-bij-de-
han . 
 

HAN Employment 
HAN Employment is het arbeidsloket van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen dat bemiddelt tussen 
hbo/wo-afgestudeerden, studenten en werkgevers. Studenten en alumni kunnen hier vacatures 
vinden voor vaste banen, bijbanen en werkervaringsplaatsen. Ook kun je bij HAN Employment trainingen 
volgen op het gebied van solliciteren, netwerken en oriëntatie op de arbeidsmarkt. Zie voor meer 
informatie en de contactgegevens: 
www.han.nl/start/corporate/alumni/carriereservices/hanemployment/ 

 

HAN Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap (CvVO) 
Bij het HAN Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap (CvVO) vind je meer informatie, kennis en 
ervaring in ondernemend onderwijs, over valorisatienetwerken en over hulp die medewerkers kunnen 
krijgen als ze subsidie aanvragen. CvVO draagt daarnaast bij aan het realiseren van activiteiten, 
projecten en financiering rondom valoriseren (circulatie van kennis), innoveren en ondernemerschap. 
T: (026) 365 82 66  
E: CvVO@han.nl  

mailto:info@han.nl
http://www.han.nl/start/bachelor-opleidingen/studie-kiezen/zoek-je-opleiding/aan-het-woord/
https://www1.han.nl/insite/internationaloffice_english/home_opl.xml
http://www.han.nl/start/bachelor-opleidingen/studeren-bij-de-han/sporten-bij-de-han
http://www.han.nl/start/bachelor-opleidingen/studeren-bij-de-han/sporten-bij-de-han
http://www.han.nl/start/corporate/alumni/carriereservices/hanemployment/
http://specials.han.nl/themasites/cvvo/cvvo@han.nl
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I: http://specials.han.nl/themasites/cvvo  
 

Arbobeleid voor studenten 
Wil je meer weten over de regels van veilig en gezond werken binnen de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen? Of wil je weten wat voor hulpmiddelen we op dat gebied hebben? Kijk dan op Insite Arbo op 
de speciale pagina voor studenten: 
https://www1.han.nl/insite/pz_new/arbo/content/Studenten.xml?a=b&sitedir=self&profiel_select=Insit
e. 
 
 
HAN-Talencentrum 
Bij het HAN-Talencentrum kun je terecht met al je (ver)taalvragen. Ook kun je er verschillende 
taalcursussen, taaltrainingen en taalworkshops volgen. Als student ontvang je korting op een cursus 
moderne vreemde taal.  
Je kunt bij het HAN-Talencentrum ook cursussen schrijven en spelling volgen. Er is ook een cursus voor 
studenten met dyslexie. De cursussen zijn er zowel voor Nederlandstalige als anderstalige studenten. 
T: (024) 353 03 04 
E: talencentrum@han.nl 
I: https://www.han.nl/werken-en-leren/vakgebieden/talen/  
 

6. Jaarrooster 
 

Lesdagen en lestijden 
Lesuur Lestijden 

1 09.00 - 09.45 uur 
2 09.45 - 10.30 uur 

Pauze 10.30 - 10.45 uur 
3 10.45 - 11.30 uur 
4 11.30 - 12.15 uur 
5 12.15 - 13.00 uur 
6 13.00 - 13.45 uur 
7 13.45 - 14.30 uur 
8 14.30 - 15.15 uur 

Pauze 15.15 - 15.30 uur 
9 15.30 - 16.15 uur 

10 16.15 - 17.00 uur 
11 17.00 - 17.45 uur 
12 17.45 - 18.30 uur 
13 18.30 - 19.15 uur 
14 19.15 - 20.00 uur 
15 20.00 - 20.45 uur 
16 20.45 - 21.30 uur 
17 21.30 - 22.15 uur 

http://specials.han.nl/themasites/cvvo/
https://www1.han.nl/insite/pz_new/arbo/content/Studenten.xml?a=b&sitedir=self&profiel_select=Insite
https://www1.han.nl/insite/pz_new/arbo/content/Studenten.xml?a=b&sitedir=self&profiel_select=Insite
https://www.han.nl/werken-en-leren/vakgebieden/talen/
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Vakanties en lesvrije weken 
De jaarplanning van dit schooljaar staat op HAN Insite. 
In deze jaarplanning staan de lesweken en vakanties. Daarnaast is er een aantal lesvrije weken in 
januari, juni, juli en augustus. In de lesvrije weken kun je ook studieactiviteiten hebben, zoals 
themaweken en extra kansen van tentamens. Houd daar rekening mee.  
 
Voor uw opleiding geldt de volgende aanvulling op het HAN-brede jaarrooster: het jaarrooster van het 
Insitutuut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie, zie 
https://www1.han.nl/insite/hlo/content/Jaarrooster_AS.xml?sitedir=/insite/hlo 
 

  

https://www1.han.nl/insite/content/Jaarplanning.xml?inno_gen=gen_id_64&sitedir=/insite/cvb
https://www1.han.nl/insite/hlo/content/Jaarrooster_AS.xml?sitedir=/insite/hlo
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DEEL 2 REGELINGEN BETREFFENDE HET ONDERWIJS EN DE TENTAMENS 
 

DEEL 2A KADER OER bacheloropleiding Chemie deeltijd 
 

Inleiding 
In de tekst van onderstaande Onderwijs- en examenregeling (OER) van de opleiding staat op een aantal 
plaatsen “niet van toepassing” of “n.v.t.”. Dit komt doordat de OER van de opleiding gebaseerd is op een 
Kader-OER. De HAN stelt jaarlijks een kader voor de OER vast, die voor alle opleidingen van de HAN 
geldt. In dit kader zijn zowel bepalingen opgenomen die voor iedere opleiding gelden, als bepalingen die 
niet voor iedere opleiding gelden. De opleiding kan ten aanzien van deze laatste bepalingen kiezen of die 
passend zijn voor de opleiding. Als een opleiding besluit dat een bepaling niet passend is voor de 
opleiding en dus niet in de OER van de opleiding wordt opgenomen, wordt bij die bepaling de tekst “niet 
van toepassing” of “n.v.t.” in de tekst opgenomen. Op deze manier wordt voorkomen dat de 
nummeringen in de OER van verschillende opleidingen van elkaar afwijken en de kans op foutieve 
verwijzingen toeneemt. 

Paragraaf 1: Algemene bepalingen  
 

Artikel 1.1. Toepasselijkheid van de regeling  

1. Deze regeling is de onderwijs- en examenregeling als bedoeld in artikel 7.13. van de wet op het 
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).  

2. Deze regeling is van toepassing op het onderwijs, de tentamens en de examens in het studiejaar 
2019-2020, voor de volgende volledig aan het experiment leeruitkomsten deelnemende deeltijdse 
bacheloropleiding van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (BRIN-nummer 25KB):  

Opleiding Instituut CROHO 
nummer 

Graad en titel na 
diplomering8 

Chemie Toegepaste 
Biowetenschappen 
en Chemie 

34396 Bachelor of Science 

De voltijdse opleidingsvorm is niet in deze OER geregeld, maar in de OER van de voltijd Chemie te vinden 
op https://www.han.nl/opleidingen/bachelor/chemie/vt/opleiding/  

3. Van deze regeling maken onverkort deel uit: 
a. alle hoofdstukken, opgenomen in deel 3 van het opleidingsstatuut; 
b. de bijlagen, bijbehorend bij deze regeling.  

4. a. De eenheden van leeruitkomsten in samenhang zijn uitgewerkt in hoofdstuk 1, 2 en 3 van deel 3 
van het opleidingsstatuut. Alle (deel)tentamens die met goed gevolg zijn afgelegd blijven geldig en 
behorend tot het examen, behalve als de examencommissie gemotiveerd heeft bepaald dat de 
inhoud van het tentamen zodanig sterk verouderd is, dat deze niet meer bruikbaar is in het beroep 

                                                           
8 Zie https://www.nvao.net/actueel/publicaties/nvao-hbo-titulatuur-overzicht 

https://www.han.nl/opleidingen/bachelor/chemie/vt/opleiding/
https://www.nvao.net/actueel/publicaties/nvao-hbo-titulatuur-overzicht
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en de geldigheidsduur met ingang van een door de examencommissie bepaalde datum is vervallen;   
b. (Deel-)tentamens – die niet behoren tot eenheden van leeruitkomsten van dit studiejaar, maar 
wél tot die van het vorige studiejaar - kunnen nog twee maal worden afgelegd, indien deze in de 
voorafgaande studiejaren niet met goed gevolg zijn afgelegd. Voor deze tentamens moet 
herhalingsonderwijs worden aangeboden; 
c. De examencommissie kan in bijzondere gevallen ten gunste van de student afwijken van het 
bepaalde in het voorgaande lid.  

 

Artikel 1.2. Opleidingsspecifieke overgangsregelingen 

(Deel)tentamens - die niet zijn opgenomen in deze regeling, maar wel in de onderwijs en examenregeling van 
2018-2019 – kunnen studenten nog afleggen indien deze niet met goed gevolg zijn afgelegd in het vorige 
studiejaar.  

Studenten kunnen contact opnemen met de coursetrekker of vakdocent om te bespreken in welke vorm het 
herhalingsonderwijs wordt aangeboden en wanneer de tentamenmoment om dit deeltentamen te maken 
plaatsvinden.  

 
Artikel 1.3. Begripsbepalingen 

Bijlage 1 van het opleidingsstatuut bevat de betekenissen van de begrippen die voor deze regeling 
gelden.  

 

Paragraaf 2: Toelating tot de opleiding 
 

Artikel 2.1 Toegankelijkheid binnen de opleiding 

De algemene regels van de HAN over aanmelding, toelating, vooropleidingseisen, selectie en inschrijving 
zijn beschreven in het Inschrijvingsreglement. Dit is onderdeel van het HAN Studentenstatuut. 

In deze paragraaf staan regels die meer specifiek gelden voor de toegankelijkheid binnen de opleidingen 
die zijn genoemd in 1.1 (OER).  

 
Artikel 2.2 Opheffing tekortkomingen nadere vooropleidingseisen  

Indien een aspirant-student wel in het bezit is van een havo-, vwo- of mbo4-diploma, maar niet met de 
voor de opleiding vereiste profielen, vakken of programmaonderdelen, dan kan de instituutsdirecteur 
besluiten dat diegene toelatingstentamens moet doen in de vakken waarin hij/zij tekortkomt. Deze 
toelatingstentamens zijn op het niveau van het examen havo of mbo-4. De aankomend student mag 
alleen starten met de opleiding als hij/zij slaagt voor de toelatingstentamens. 
 

Artikel 2.3 Vrijstelling van vooropleidingseisen op grond van andere diploma’s en getuigschriften  
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Deze zijn beschreven in het Inschrijvingsreglement, dat onderdeel is van het HAN Studentenstatuut. 
Meer informatie kan je vinden op https://www.han.nl/werken-en-
leren/studiekeuze/bachelor/chemie/voor-wie/   

 

Artikel 2.4 Vrijstelling van de vooropleidingseis op grond van toelatingsonderzoek 

1. De volgende personen kunnen worden vrijgesteld van de vooropleidingseisen als bedoeld in artikel 
2.1. als zij bij een toelatingsonderzoek naar het oordeel van de commissie toelatingsonderzoek blijk 
geven van geschiktheid voor de opleiding en van voldoende beheersing van de taal waarin de 
opleiding verzorgd wordt, voor het met vrucht kunnen volgen van de opleiding; 
 

a.  Een aspirant student van 21 jaar of ouder; of 
b. Een aspirant student jonger dan 21 jaar, met een buitenlands diploma dat in het land waar 

het is afgegeven toegang geeft tot een gelijkwaardige opleiding; of 
c. Een aspirant student jonger dan 21 jaar, bij wie sprake is van een bijzondere situatie waarin 

geen diploma overlegd kan worden; 
d. Een aspirant student met vluchtelingenstatus.  

2. Het toelatingsonderzoek levert de vrijstelling als bedoeld in het vorige lid op, indien het 
toelatingsonderzoek met goed gevolg is afgelegd. Het toelatingsonderzoek bestaat uit de volgende 
onderdelen (die op het niveau van het havo-examen worden afgenomen: de vakken die ontbreken 
als je de vakken van het gevolgde profiel vergelijkt met het vereiste profiel. 

3. De commissie toelatingsonderzoek kan bij haar onderzoek acht slaan op bewijsstukken waaruit blijkt 
dat degene van 21 jaar of ouder als bedoeld in 1a. de onderdelen als bedoeld in tweede lid op het 
niveau van het havo-examen beheerst.  

 

Artikel 2.5 Voldoende beheersing van de Nederlandse taal  

1. Aan de eis van voldoende beheersing van de Nederlandse taal als bedoeld in artikel 2.4. lid 1 in het 
geval betrokkene een andere taal dan het Nederlands als eerste taal voert, wordt voldaan door het 
met goed gevolg afleggen van het Staatsexamen Nederlands als tweede taal, Programma II.  

2. Aan het voldoen aan de eis als bedoeld in het vorige lid dient te zijn voldaan voor het moment van 
inschrijving.  

 

Artikel 2.5A Voldoende beheersing van de Engelse taal  

Niet van toepassing 
 

Artikel 2.6 Aanvullende eisen  

Niet van toepassing 
 

Artikel 2.7 Eisen werkkring bij deeltijdopleidingen  

https://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/bachelor/chemie/voor-wie/
https://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/bachelor/chemie/voor-wie/
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1. Om deze deeltijdse opleiding goed te kunnen doorlopen is het hebben van een werkkring waarin de 
werkzaamheden kunnen worden verricht als op te nemen in de onderwijsovereenkomst ten 
behoeve van de leeruitkomsten en of onderwijseenheden, als beschreven bij de module 
Afstudeeropdracht in hoofdstukken 3 van deel 3 van het opleidingsstatuut, noodzakelijk.  

2. Een student dient tijdens de opleiding bij werkzaamheden als bedoeld in het vorige lid te beschikken 
over een arbeids- of stageovereenkomst of een daaraan gelijk te stellen overeenkomst met 
betrekking tot een voor de opleiding relevante functie bij een dito organisatie. Ook voor 
zelfstandigen geldt, dat zij werkzaam moeten zijn in een voor de opleiding relevante functie.  

 

Artikel 2.8 Toelating tot versneld traject gericht op studenten met een vwo-diploma 

Niet van toepassing 
 

Artikel 2.9 Studiekeuze-activiteiten   
 

1. Iedere aspirant-student van de propedeutische fase van de opleiding is na aanmelding verplicht om 
deel te nemen aan de studiekeuze-activiteiten van de opleiding.  

2. De algemene regels van de HAN over aanmelding, toelating, selectie en inschrijving zijn beschreven 
in het Inschrijvingsreglement, dat deel is van het HAN Studentenstatuut. Meer informatie kan je 
vinden op https://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/bachelor/chemie/voor-wie/ 
 

Artikel 2.10 Eigen bijdrage 

Niet van toepassing 

 

Paragraaf 3: Opbouw van de opleiding  
 

Artikel 3.1 Vorm van de opleiding  

1. De opleiding wordt in de inrichtingsvorm deeltijd verzorgd.  
2. Niet van toepassing. 
3. De opleiding wordt in Nijmegen verzorgd.  
4. Niet van toepassing. 
5. In de met iedere student af te sluiten onderwijsovereenkomst wordt bepaald welke concrete 

opleidings-en leertrajecten ten behoeve van welke modules en eenheden van leeruitkomsten in 
welke inrichtingsvorm en bijzondere eigenschap worden verzorgd en gevolgd.  

6. Het aanbod van opleidings- en leertrajecten bestaat op moduleniveau uit een samenhangend 
samenstel van contactonderwijs, online leren en leren op de werkplek.  

7. De onderwijsovereenkomst voldoet aan het HAN- format zoals vastgesteld bij CvB-besluit. 
8. Niet van toepassing  

 

Artikel 3.2 Indeling en examens van de opleiding  

https://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/bachelor/chemie/voor-wie/
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1. De opleiding kent een propedeutische en een postpropedeutische fase.  
2. De opleiding kent drie niveaus van bekwaamheid: Niveau 1: hoofdfasebekwaam, Niveau 2: 

afstudeerbekwaam en Niveau 3: beroepsbekwaam.   
3. De propedeutische fase is het deel van de major dat is gericht op het verkrijgen van inzicht in de 

inhoud van en de geschiktheid voor de opleiding en het beroep.  
4. De postpropedeutische fase is het gedeelte van de opleiding, dat volgt op de propedeutische fase.  
5. De opleiding kent de afstudeerrichting Analytische Chemie. 
6. Niet van toepassing 
7. In hoofdstuk 2 en 3 van deel 3 van het opleidingsstatuut is in de gegevens eenheden van 

leeruitkomsten bepaald welke eenheden van leeruitkomsten welke fase, welk niveau, welke module 
of welke afstudeerrichting betreffen.  

8. Niet van toepassing.   
9.  Het geheel van de opleiding bestaat uit een major en minor. De minor is een onderdeel van de 

postpropedeutische fase. 
10. Niet van toepassing. 
11. Het geheel van de opleiding is opgebouwd uit modules.  
12. In de opleiding worden de volgende examens afgelegd:  

a. het propedeutische examen; 
b. het afsluitende examen oftewel bachelorexamen.  

 
Artikel 3.3 Major  

De major is het deel van de opleiding dat is gericht op het verwerven van de benodigde kwalificaties van 
de voorgeschreven beroepstaken van de startbekwame beroepsbeoefenaar op hbo-bachelorniveau.  

 
Artikel 3.4 Minor  

1. De minor is het deel van de postpropedeutische fase van de opleiding dat is gericht op het 
verdiepen of verbreden van de benodigde kwalificatiess voor de startbekwame beroepsbeoefenaar 
op hbo-bachelorniveau.  

2. De minor is een gecertificeerde HAN-minor of een vrije minor.  
3. Van HAN-minoren heeft de examencommissie van de opleiding vooraf bepaald welke minoren 

geschikt zijn om te dienen als minor van de opleiding. In het overzicht van HAN-minoren op 
#OnderwijsOnline – ITBC minoren is te zien welke minoren door de examencommissie zijn 
goedgekeurd. De student schrijft zich via Alluris in voor een HAN-minor  

4. De student die een vrije minor gaat volgen, dient hiervoor vooraf toestemming te vragen en te 
krijgen van de examencommissie. De studiebegeleider begeleidt de student bij de aanvraag tot 
toestemming en adviseert de examencommissie bij de beslissing op aanvraag.  

5. Een vrije minor is een minor die een student:  
a. bij een andere onderwijsinstelling volgt of 
b. heeft samengesteld uit onderdelen van minoren of andere onderwijseenheden of eenheden 

van leeruitkomsten bij verschillende instituten van de HAN of een andere 
onderwijsinstelling binnen of buiten Nederland of, 



35 
 

c. doet bestaan uit een module zoals aangeboden in het deeltijdse of duale onderwijs aan de 
HAN of een andere hogere onderwijsinstelling.  

6. De examencommissie beoordeelt ter toestemming of de vrije minor past binnen het beroepsprofiel 
van de opleiding, niet overlapt met de major, het juiste niveau heeft om verdiepend of verbredend 
te zijn, of de kwaliteit van de toetsing en beoordeling in de minor voldoende naar de standaard van 
de opleiding is geborgd en, in geval de vrije minor door de student is samengesteld, of deze bestaat 
uit een onderling afdoende samenhangend geheel van onderwijseenheden en/of eenheden van 
leeruitkomsten.  

7. Toestemming door de examencommissie als bedoeld in de leden 3, 4 en 6 van dit artikel houdt 
tevens in dat de aan de minor verbonden examinatoren als zodanig zijn aangewezen als examinator 
van de opleiding.  

8. Niet van toepassing 
9. Niet van toepassing 
10. Vrijstelling voor de (deel)tentamens behorend bij de vrije minor kan ook worden aangevraagd indien 

de student reeds ergens een minor met goed gevolg heeft afgesloten, studiepunten voor 
onderwijseenheden of eenheden van leeruitkomsten heeft behaald die samen een minor zouden 
kunnen vormen, of in het bezit is van een EVC-verklaring die als minor kan worden erkend, en de 
examencommissie voor een vrije minor als deze toestemming verleent of heeft verleend.  

11. De examencommissie beslist binnen zes weken over de aanvraag tot vrijstelling, op basis van de 
criteria in lid 6.  

 

Artikel 3.4A Module  

1. Een module is een intern samenhangend en in zekere mate zelfstandig deel van de propedeutische 
of postpropedeutische fase van de deeltijdse en van de duale opleiding dat is gericht op een reëel 
cluster van kwalificaties, ontleend aan de beroepspraktijk.  

2. Een module bestaat uit 1 of meer eenheden van leeruitkomsten  
3. Voor een beschrijving van de modules en de bijbehorende eenheden van leeruitkomsten zie 

hoofdstukken 1, 2 en 3 van deel 3 van het opleidingsstatuut.  

 

Artikel 3.5 Studielast en studiepunten  

1. De studielast van een opleiding en een eenheid van leeruitkomsten wordt uitgedrukt in 
studiepunten.  

2. De opleiding heeft een studielast van 240 studiepunten.  
3. De propedeutische fase van de opleiding, die wordt afgesloten op niveau 1, hoofdfasebekwaam, 

heeft een studielast van 60 studiepunten. 
4. De postpropedeutische fase van de opleiding, die wordt afgesloten op niveau 2, afstudeerbekwaam 

en niveau 3, beroepsbekwaam, heeft een studielast van 180 studiepunten.  
5. De major heeft een studielast van 210 studiepunten.  
6. De minor, die wordt afgesloten op niveau 2, afstudeerbekwaam of niveau 3, beroepsbekwaam, 

heeft een studielast van 30 studiepunten.  
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7. Een module heeft een studielast van 30 studiepunten, met uitzondering van de module die ontstaat 
vanwege een toegestane uitbreiding van de studielast conform Artikel 3.7, lid 1 sub b met een 
studielast van minder dan 30 studiepunten. 

8. Een afstudeerrichting wordt afgesloten op niveau 3, beroepsbekwaam. Een afstudeerrichting is een 
onderdeel van de major en heeft een studielast van 90 studiepunten.  

 

Artikel 3.6 Studielast duale opleiding  

Niet van toepassing 

 

Artikel 3.7 Uitbreiding studielast 

1. In artikel 3.5. is bepaald dat een opleiding 240 of 180 studiepunten bevat. In afwijking daarop mag 
een student méér studiepunten halen om zich te verbreden of te verdiepen. Dit kan de student 
doen door:  

a. een of meer extra HAN-gecertificeerde minoren te volgen; 
b. een of meer extra onderwijseenheden of eenheden van leeruitkomsten aan de HAN te 

volgen, en/of; 
c. een honoursprogramma of talentenprogramma van de HAN te volgen.  

2. Voor het volgen van een extra minor, extra module of één of meer extra eenheden van 
leeruitkomsten of onderwijseenheden is géén toestemming van de examencommissie nodig.  

3. Voor het volgens van een honoursprogramma of talentenprogramma als bedoeld in lid 1 sub c dient 
de student vooraf toestemming te vragen aan en te krijgen van de examencommissie. Toestemming 
voor een honoursprogramma of talentenprogramma kan slechts worden verleend indien de student 
voldoet aan de door het honoursprogramma of talentenprogramma gestelde eisen als omschreven 
in artikel 3.7A, lid 3.  

4. Voor deelname aan extra eenheden van leeruitkomsten of onderwijseenheden, een extra module of 
een extra minor kan een capaciteitsbeperking gelden, waarbij tevens studenten van de eigen 
opleiding voorrang krijgen.  

 

Artikel 3.7A Honours- en talentenprogramma’s  

Niet van toepassing 
 

 

Artikel 3.7B Schakelprogramma’s 

De studenten van de opleiding Chemie kunnen deelnemen aan de volgende  schakelprogramma’s naar 
de masteropleiding Chemie bij de Radboud Universiteit en masters bij de Wageningen Universiteit:  

Master Chemie Radboud Universiteit: https://www.ru.nl/prospectus/science/pre-master/pre-master-
chemistry/pre-master-programmes-0/ 
Wageningen Universiteit: https://www.wur.nl/en/Education-Programmes/master/Pre-master-linkage-
programme.htm 

https://www.ru.nl/prospectus/science/pre-master/pre-master-chemistry/pre-master-programmes-0/
https://www.ru.nl/prospectus/science/pre-master/pre-master-chemistry/pre-master-programmes-0/
https://www.wur.nl/en/Education-Programmes/master/Pre-master-linkage-programme.htm
https://www.wur.nl/en/Education-Programmes/master/Pre-master-linkage-programme.htm
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Deze schakelprogramma’s kunnen als invulling van de vrije minor worden gevolgd bij de desbetreffende 
universiteit.  

 
Artikel 3.8 Beroepstaken, Modules, eenheden van leeruitkomsten en kwalificaties  

1. Een opleiding is een samenhangend geheel van eenheden van leeruitkomsten.  
2. De opleiding is daarenboven een samenhangend geheel van modules. 
3. In de opleiding worden beroepstaken geleerd die een startbekwame beroepsbeoefenaar moet 

kunnen uitvoeren. Een of meer van deze beroepstaken zijn gerelateerd aan eenheden van 
leeruitkomsten en bovendien aan modules. 

4. De inhoud van een eenheid van leeruitkomsten van een module in de deeltijdse opleiding richt zich 
op een aantal samenhangende competenties. 

5. Een eenheid van leeruitkomsten heeft een studielast van ten minste 2,5 studiepunten.  
6. In afwijking van lid 5 kan een eenheid van leeruitkomsten in een opleiding een andere omvang 

hebben indien dat volgt uit een wet in formele zin, een AMvB, een Ministeriële Regeling, een besluit 
van de Vereniging Hogescholen of overeenkomsten die voortvloeien uit samenwerkingen met 
andere hoger onderwijsinstellingen.  

 

Paragraaf 4: Propedeutische fase van de opleiding  
 

Artikel 4.1 Samenstelling propedeutische fase  

1. In hoofdstuk 1 van deel 3 van het opleidingsstatuut is een overzicht opgenomen van de modules, de 
eenheden van leeruitkomsten in de propedeutische fase.  

2. Hoofdstuk 2 van deel 3 van het opleidingsstatuut bevat van alle modules, eenheden van 
leeruitkomsten als bedoeld in het vorige lid, het overzicht van de gegevens met betrekking tot de 
leeruitkomsten, de tentaminering en de studiepunten.  

 
Paragraaf 5: Studieadvies in de propedeutische fase van de opleiding  

 

Artikel 5.1 Studieadvies propedeutische fase 

1. De opleiding is wettelijk verplicht om aan elke student die deelneemt aan de propedeutische fase, 
een studieadvies te geven; 

2. Dit advies mag slechts één keer en op één moment gegeven worden; 
3. De opleiding baseert het advies op de studieresultaten zoals geformuleerd in artikel 5.2, en een 

afweging die mede gebaseerd is op persoonlijke omstandigheden zoals geformuleerd in artikel 5.7. 

 

Artikel 5.2 Vorm van het studieadvies 

Het studieadvies kent de volgende vormen: 
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a) Positief studieadvies 
Dit advies wordt gegeven als de opleiding van de student verwacht dat deze is staat is om de 
opleiding succesvol af te ronden. Dit advies wordt verstrekt als de student 45 of meer 
studiepunten heeft behaald in de propedeutische fase, en twee van de volgende tentamens met 
goed gevolg heeft afgesloten: BMC2a, C3P en C4P. 

b) Negatief studieadvies 
Dit advies wordt gegeven als de student niet voldoet aan de norm voor het positieve 
studieadvies, zoals geformuleerd onder a). Als de opleiding een negatief studieadvies aan een 
student geeft, verwacht ze dat deze de opleiding niet, of alleen met veel moeite en inspanning 
succesvol af zal kunnen ronden. 

c) Bindend negatief studieadvies 
Bij een bindend negatief studieadvies moet de student de opleiding verlaten.  
 

Artikel 5.3 Wie geeft het studieadvies 

1. Een bindend negatief studieadvies wordt altijd gegeven door de instituutsdirecteur. 
2. Het ‘gewone’ positief of negatief studieadvies wordt afgegeven door de examencommissie. 
3. De waarschuwing die altijd vooraf moet aan een bindend negatief studieadvies wordt afgegeven 

door de examencommissie. 
4. De student die het niet eens is met een gegeven advies kan meer informatie vragen bij de 

examencommissie.  
5. De student mag altijd informeel advies vragen aan een docent of studiebegeleider. 

 
Artikel 5.4. Moment van afgifte studieadvies 

1. De student die deelneemt aan de voltijdse of duale opleiding krijgt het studieadvies uiterlijk aan 
het einde van zijn eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase, of in ieder geval 
voordat deze het propedeutisch examen met goed gevolg heeft afgelegd. 

2. Het studieadvies wordt gegeven in de maand juli. 
3. In afwijking van lid 2, krijgt de student die per 1 februari start met de opleiding uiterlijk in de 

maand februari het studieadvies. 
4. De student die deelneemt aan de deeltijdse opleiding krijgt uiterlijk aan het einde van zijn 

tweede jaar van inschrijving voor de opleiding een studieadvies. 
 

Artikel 5.5. Het bindend negatief studieadvies 
 

1. Het bindend negatief studieadvies is een bijzondere vorm van het ‘gewone’studieadvies. Dit 
bindend negatief studieadvies kan de student alleen krijgen op het moment dat is aangegeven 
in artikel 5.4. 

2. Het bindend negatief studieadvies is gebaseerd op  
a) Het totaal aantal behaalde studiepunten, dat minder is dan 45 studiepunten; en 
b) Onvoldoende resultaat van twee van de volgende tentamens: BMC2a, C3P of C4P; 
c) Alsmede de afweging die mede gebaseerd is op de persoonlijke omstandigheden zoals 

genoemd in artikel 5.7. 



39 
 

3. Studiepunten op basis van vrijstellingen voor (deel)tentamens tellen even zwaar mee als 
studiepunten op basis van tentamenresultaten. 

4. De student die voor de zesde maand na aanvang van de opleiding verzoekt tot uitschrijving, 
krijgt geen (bindend) advies. 

5. Aan de student die in de laatste 5 maanden van het eerste jaar van inschrijving verzoekt tot 
uitschrijving, kan in dat studiejaar alsnog een bindend negatief studieadvies worden gegeven, 
voordat deze daadwerkelijk wordt uitgeschreven. 

6. De instituutsdirecteur geeft aan de student die een negatief bindend studieadvies krijgt, een 
zoveel mogelijk passend opleidingsadvies. 

 
Artikel 5.6. Voorwaarden voor het geven van een bindend negatief studieadvies 

Het bindend negatief studieadvies is pas rechtsgeldig als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

1. De examencommissie moet eerder in het studiejaar een officiële waarschuwing hebben 
gegeven, op een van de volgende momenten: 

a) Na afloop van onderwijsperiode 2 als de student minder dan 22,5 studiepunt heeft behaald 
van de propedeutische fase of als één van de volgende tentamens: BMC2a, C3P of C4P niet 
met goed gevolgd zijn afgelegd.  

b) Na afloop van onderwijsperiode 3 als de student minder dan 35 studiepunten heeft behaald 
van de propedeutische fase of als twee van de volgende tentamens: BMC2a, C3P of C4P niet 
met goed gevolg zijn afgelegd. 

2. Zolang de student de propedeuse niet heeft behaald, kan de examencommissie de student ook 
later een waarschuwing geven, maar niet als deze het studieadvies al heeft gekregen. 

3. De instituutsdirecteur houdt bij het nemen van het besluit over het negatief studieadvies niet 
alleen rekening met de door de student behaalde studiepunten en studieresultaten, maar ook 
met de in artikel 5.7 genoemde omstandigheden. 

4. Voordat de instituutsdirecteur een bindend negatief advies afgeeft, wordt de student in de 
gelegenheid gesteld om te worden gehoord. Dit vindt plaats in de vorm van een gesprek waarin 
de student ook kan aangeven of hij een beroep doet op een of meer van de omstandigheden die 
zijn genoemd in artikel 5.7. 
Dit gesprek wordt met de student gevoerd door de studiebaanbegeleider.  

5. Daarnaast moet door de HAN zijn voldaan aan de vereisten zoals beschreven in paragraaf 8 

 
Artikel 5.7 Persoonlijke omstandigheden 

1. Onder persoonlijke omstandigheden als bedoeld in artikel 5.1 wordt uitsluitend 
verstaan: 

•  langdurige of chronische ziekte van de student; 
•  lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis van de student; 
•  zwangerschap van de studente; 
•  bijzondere familieomstandigheden; 
• lidmaatschap van medezeggenschapsraad, deelraad, studentencommissie  of 

opleidingscommissie; 
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•  het lidmaatschap van het bestuur van een studentenorganisatie van enige omvang met 
volledige rechtsbevoegdheid, dan wel een vergelijkbare organisatie van enige omvang, bij 
wie de behartiging van het algemeen maatschappelijk belang op de voorgrond staat en die 
daartoe daadwerkelijk activiteiten ontplooit; 

• overige omstandigheden waarin de student activiteiten ontplooit in het kader van de 
organisatie en het bestuur van de instelling, waarbij hij aantoont dat hij hier jaarlijks veel 
tijd aan besteedt en overige omstandigheden, waaronder de algemene indruk die de 
student bij de opleiding heeft achtergelaten (hardheidsclausule) 

2. Zodra één of meer persoonlijke omstandigheden als bedoeld in het vorige lid zich voordoen 
stelt de student zijn studiebegeleider onverwijld hiervan in kennis. 

  
Artikel 5.8 Gevolgen van het bindend negatief studieadvies 
 

1. De HAN beëindigt de inschrijving van de student voor de opleiding waarvoor hij een bindend 
negatief studieadvies heeft gekregen. De wijze van beëindiging inschrijving is bepaald in het 
Inschrijvingsreglement.  

2. De student kan zich gedurende drie jaar niet meer als student of extraneus inschrijven bij de 
HAN, voor de opleiding waarvoor hij een bindend negatief studieadvies heeft gegeven. Dit geldt 
voor alle inrichtingsvormen van de opleiding: voltijd, deeltijd en duaal. 

3. Niet van toepassing 
4. De instituutsdirecteur kan besluiten om een daartoe ingediend verzoek van de student om 

binnen de termijn van 3 jaar weer te worden ingeschreven, te honoreren. 
 

 

Artikel 5.9 Beroep 
Tegen een bindend negatief studieadvies kan de student binnen 6 weken beroep instellen bij het 
College van Beroep voor de Examens van de HAN.  

 

 
Paragraaf 6: Postpropedeutische fase van de opleiding  
 

Artikel 6.1. Samenstelling postpropedeutische fase 

1. In hoofdstuk 1 van deel 3 van het opleidingsstatuut is een overzicht opgenomen van de modules, de 
eenheden van leeruitkomsten in de postpropedeutische fase.  

2. Hoofdstuk 3 van deel 3 van het opleidingsstatuut bevat van alle modules, eenheden van 
leeruitkomsten als bedoeld in het vorige lid, het overzicht van de gegevens met betrekking tot de 
leeruitkomsten, de tentaminering en de studiepunten.  

 

Paragraaf 7: Tentamens en examens van de opleiding  
 

Artikel 7.1. (Deel)tentamen   
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1. Een tentamen is een onderzoek naar de kennis, het inzicht, de vaardigheden in samenhang met 
elkaar, die behoren bij een eenheid van leeruitkomsten. Het tentamen omvat mede de beoordeling 
van de uitkomsten van dat onderzoek.  

2. Aan iedere eenheid van leeruitkomsten is een tentamen verbonden. Een tentamen kan bestaan uit 
deeltentamens. Een student slaagt voor een tentamen als het met goed gevolg is afgelegd. Als een 
tentamen bestaat uit deeltentamens, dan slaagt de student als alle deeltentamens met goed gevolg 
zijn afgelegd. Dit geldt niet als een compensatieregeling is opgenomen voor de resultaten van de 
deeltentamens (zie “tentaminering” van hoofdstuk 2, 3, 4 of 5 van deel 3 van het opleidingsstatuut 
bij de eenheid van leeruitkomsten waartoe het betreffende tentamen behoort).  

3. Het volledige toetsprogramma van de opleidingen in tentamens is qua inhoud, vorm en samenhang 
beschreven in de gegevens van eenheden van leeruitkomsten in hoofdstuk 2 en 3 van deel 3 van het 
opleidingsstatuut.  

4. De examinator drukt de kwalificatie van een tentamen of deeltentamen uit in een cijfer of in de 
kwalificatie voldaan of niet voldaan.  

5. In een module worden voor ten minste 15 studiepunten de tentamenresultaten, (niet zijnde 
deeltentamen) met een cijfer als kwalificatie beoordeeld.  

6. De kwalificatie met een cijfer wordt uitgedrukt in een van de volgende cijfers: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
of 10. Een student slaagt bij een 6 of hoger. Een student slaagt niet bij een 5 of lager.  

7. Cijfers met de decimaal: 1; 2; 3; 4 worden tot hele cijfers afgerond naar beneden. Cijfers met de 
decimaal 5; 6; 7; 8;9 worden tot hele cijfers afgerond naar boven. Een cijfer voor een deeltentamen 
wordt niet afgerond tot een heel cijfer, maar tot een cijfer met 1 decimaal. Cijfers met de tweede 
decimaal 1; 2; 3; 4 worden tot 1 decimaal afgerond naar beneden. Cijfers met de tweede decimaal 5; 
6; 7; 8;9 worden tot 1 decimaal afgerond naar boven.  

8. De hoogst behaalde kwalificatie voor een (deel)tentamen geldt als definitieve kwalificatie.  
9. Ook indien de student een voldoende heeft behaald voor een (deel)tentamen mag hij deelnemen 

aan een volgende kans voor hetzelfde (deel)tentamen 
10. In afwijking van lid 5 kan voor minder dan voor 15 studiepunten in een module een cijfer worden 

gegeven indien in plaats van een cijfer als voorgeschreven kwalificatie in het toetsprogramma de 
kwalificatie voldaan of niet voldaan moet worden gegeven in de volgende gevallen:  

a. Indien het tentamen van een eenheid van leeruitkomsten bestaat uit meerdere 
deeltentamens en de kwalificatie van één of meerdere deeltentamens uitgedrukt is met de 
kwalificatie “voldaan” én vrijstelling is verleend voor het behalen van een of meerdere 
deeltentamens zonder dat de kwalificatie van de deeltentamens uitgedrukt is in een cijfer.  

b. Indien het gaat om een met goed gevolg afgelegd tentamen betrekking hebbend op een 
vrije minor behaald bij een buitenlandse onderwijsinstelling waarbij het niet mogelijk is om 
de daar behaalde kwalificatie om te zetten in een kwalificatie zoals bedoeld in lid 10. 

c. Indien het gaat om een met goed gevolg afgelegd tentamen betrekking hebbend op een 
vrije minor behaald bij een andere Nederlandse onderwijsinstelling waarbij het niet mogelijk 
is om de daar behaalde kwalificatie om te zetten in een kwalificatie zoals bedoeld in lid 10. 

 

Artikel 7.2. Volgorde (deel)tentamens  

1. Een student mag deelnemen aan een tentamen van de postpropedeutische fase als hij/zij in het 
bezit is van:  
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a. Het propedeutisch getuigschrift van de desbetreffende opleiding van de HAN, of; 
b. Een propedeutisch getuigschrift van de opleiding van een andere instelling voor hoger 

onderwijs, of; 
c. Een vrijstelling van de instituutsdirecteur voor het hebben van een propedeutisch 

getuigschrift.  
2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid kan de examencommissie op verzoek van de 

student toestemming verlenen tot het afleggen van tentamens van de postpropedeutische fase 
nog voordat het propedeutisch examen is behaald. Deze toestemming wordt automatisch 
verleend indien ten minste aan de norm voor het positieve studieadvies, zoals geformuleerd in 
artikel 5.2 onder a. wordt voldaan.  

3. Voor deelname aan sommige tentamens van een module of eenheid van leeruitkomsten is 
vereist dat de student geslaagd is voor bepaalde tentamens van andere modules of eenheden 
van leeruitkomsten. Deze zogeheten “ingangseisen” zijn te vinden in hoofdstuk 2 en 3 van deel 3 
van het opleidingsstatuut bij “ingangseisen” bij de modules en de eenheden van leeruitkomsten.  

 

Artikel 7.2A Aanwezigheidsverplichting  
Indien nadrukkelijk in de onderwijsovereenkomst bepaald kan voor deelname aan sommige 
(deel)tentamens van eenheden van leeruitkomsten zijn vereist dat de student deelgenomen heeft 
aan het onderwijs (of bepaalde delen daarvan) zoals overeengekomen in de onderwijsovereenkomst 
met betrekking tot deze eenheden van leeruitkomsten.  
Indien sprake is van aanwezigheidsverplichting geldt, dat de aangewezen examinator deels of geheel 
vrijstelling kan verlenen van aanwezigheidsplicht, onder oplegging van een gelijkwaardige, 
vervangende eis. 

 
 
Artikel 7.3 Frequentie van de (deel)tentamens  

1. De opleiding stelt de student in de gelegenheid twee keer gedurende de looptijd van de 
onderwijsovereenkomst / per studiejaar een (deel)tentamen van een eenheid van 
leeruitkomsten af te leggen 

2. In afwijking van het eerste lid wordt in de gevallen waarin naar de aard van het 
overeengekomen leertraject met betrekking tot betreffende eenheden van leeruitkomsten en 
de toetsing en beoordeling daarin een tweede gelegenheid niet mogelijk is, een keer gedurende 
de looptijd van de onderwijsovereenkomst / per studiejaar de gelegenheid geboden het (deel) 
tentamen af te leggen. Indien dit het geval is, is dat opgenomen in de beschrijving van de 
betreffende eenheid van leeruitkomsten in hoofdstuk 2 en 3 van deel 3 van het 
Opleidingsstatuut en/of de onderwijsovereenkomst.  

3. In afwijking van het eerste en tweede lid kan de examencommissie beslissen dat de student een 
extra gelegenheid heeft tot het afleggen van een (deel)tentamen. Daartoe dient de 
examencommissie tijdig een schriftelijk en met redenen omkleed verzoek van de student te 
ontvangen. De examencommissie draagt er zorg voor dat de betreffende examinatoren en 
student tijdig en schriftelijk geïnformeerd worden over haar besluit. 
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Artikel 7.4. Vorm van de (deel)tentamens  

De (deel)tentamens kunnen in verschillende vormen worden afgelegd. In hoofdstuk 2 en 3 deel 3 
van het opleidingsstatuut bij “tentaminering” van de eenheden van leeruitkomsten is te lezen in 
welke vorm(en) precies. De examencommissie kan in bijzondere gevallen daarvan afwijken.  

 
Artikel 7.5. Het afleggen van (deel)tentamens door studenten met handicap of chronische ziekte 

De examencommissie stelt de student met een handicap of chronische ziekte op diens verzoek in de 
gelegenheid (deel)tentamens af te leggen op een wijze die is aangepast aan zijn 
functiebeperking(en), een en ander conform wat is bepaald in het instellingsspecifieke deel van het 
studentenstatuut.  

 

Artikel 7.6. Openbaarheid mondelinge (deel)tentamens  

1. Mondelinge (deel)tentamens zijn in principe openbaar. 
2. De examencommissie kan in bijzondere gevallen de openbaarheid begrenzen of niet toestaan.  

 

Artikel 7.7. Bekendmaking uitslag tentamen  

1. De uitslag van een mondeling (deel)tentamen wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt aan 
de student, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen.  

2. De examinator stelt de uitslag van een niet mondeling afgenomen (deel)tentamen vast en 
draagt zorg voor de invoering in het studentinformatiesysteem van de HAN binnen 15 
werkdagen na de dag waarop het (deel) tentamen is afgelegd. Indien meer dan één examinator 
is aangewezen stelt de hoofdexaminator het definitieve cijfer vast. 

3. Op verzoek van de student deelt de examinator hem de uitslag van het (deel)tentamen 
schriftelijk mee.  

4. De examinator die het tentamen afnam, kan de uitslag van een afgenomen (deel)tentamen 
alleen dan nog na invoering in het studentinformatiesysteem herzien als daar gegronde redenen 
toe zijn. De examinator doet gemotiveerd mededeling van deze wijziging aan de student en de 
examencommissie.  

5. Indien ondubbelzinnig en zonder voorbehoud is vastgesteld dat er in het 
studentinformatiesysteem van de HAN een foutief tentamenresultaat is ingevoerd waardoor de 
toegekende kwalificatie op het beoordelingsformulier of toetsformulier niet overeen komt met 
het in studentinformatiesysteem ingevoerde resultaat, kan dit resultaat door de examinator die 
het tentamen afnam in het studentinformatiesysteem van de HAN gewijzigd worden. De 
student wordt geïnformeerd.  

 

Artikel 7.8. Inzagerecht 

1. Binnen 10 werkdagen na de uitslag van een tentamen organiseert de examinator een 
groepsgewijze bespreking, tenzij daaraan bij studenten geen behoefte is gebleken; 
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2. De student heeft na de groepsgewijze bespreking of als er geen groepsbespreking is geweest, 
het recht op inzage en nabespreking in de schriftelijk afgelegde (deel)tentamens. Dit recht houdt 
in dat de student gedurende 20 werkdagen (gerekend vanaf de dag waarop de uitslag bekend 
werd gemaakt) zijn beoordeeld werk, vragen, opdrachten en de normering mag inzien en 
nabespreken. 

3. Het recht op individuele inzage en nabespreking vervalt als de student in redelijkheid en 
billijkheid van dit recht gebruik had kunnen maken tijdens de groepsgewijze bespreking als in lid 
1.  

 

Artikel 7.9. Vrijstelling van (deel)tentamens  

1. De student kan de examencommissie om vrijstelling vragen van het afleggen van een of 
meerdere (deel)tentamens. De examencommissie wijst dit verzoek alleen toe als de student de 
kwalificaties heeft die nodig zijn voor de beroepstaken van een eenheid van leeruitkomsten. De 
student moet kunnen bewijzen dat hij/zij over de juiste kwalificaties beschikt. Dit doet hij/zij 
bijvoorbeeld door eerdere (deel)tentamens in het hoger onderwijs te hebben gehaald. De 
student kan het bewijs ook op een andere manier leveren.  

2. Na beoordeling van het door de student ingediende verzoek en het bijbehorende 
bewijsmateriaal neemt de examencommissie daartoe een gemotiveerd besluit. Dit besluit deelt 
zij vervolgens binnen 20 werkdagen na indiening van het verzoek mee aan de betreffende 
student en overige direct bij het besluit betrokken medewerkers.  

4. De gronden voor het besluit tot het verlenen van vrijstelling aan de individuele student kunnen 
zijn gelegen in eerder afgelegde tentamens of examens in het hoger onderwijs, in officiële 
rapportages Erkenning Verworven Competenties (EVC) en in overige in en buiten het onderwijs 
opgedane kennis, inzicht, vaardigheden. Bij de beoordeling van het verzoek als bedoeld in lid 1 
gebruikt de examencommissie als referentie de beoordelingscriteria die zijn vastgelegd bij de 
gegevens van eenheden van leeruitkomsten in de hoofdstukken 2 en 3 van deel 3 van het 
opleidingsstatuut ten behoeve van de (deel)tentamens in de met betrekking tot de 
aangevraagde vrijstelling van belang zijnde eenheden van leeruitkomsten. 

5. De examencommissie kan, zonder dat daar een individueel verzoek van een student aan ten 
grondslag ligt, gemotiveerd aanwijzen welke met goed gevolg afgelegde tentamens, 
getuigschriften of certificaten van andere opleidingen, officiële rapportages Erkenning 
Verworven Competenties (EVC) en competentiemetingen afgenomen onder de eigen 
verantwoordelijkheid alsook welomschreven werkervaring gelden als grond voor één of meer 
vrijstellingen. De tweede volzin uit het vorige lid is hierbij van overeenkomstige toepassing.  

6. Vrijstellingen op basis van aanwijzingsbesluiten als bedoeld in het vorige lid leiden tot verkorte 
programma’s voor specifieke doelgroepen. Deze programma’s zijn opgenomen in hoofdstuk 4 
van deel 3 van het opleidingsstatuut.  

7. Besluiten genomen door de examencommissie als in lid 4 gelden voor één studiejaar. Deze 
besluiten worden jaarlijks herzien.  

8. De kwalificatie van een (deel)tentamen waarvoor vrijstelling is verleend, wordt uitgedrukt als 
“vrijstelling” en niet als een kwalificatie zoals bedoeld in artikel 7.1.  
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Artikel 7.9A Afronding modules 

1. Een module is afgerond indien alle tentamens met betrekking tot de eenheden van 
leeruitkomsten waar de module uit bestaat met goed gevolg zijn afgelegd.  

2. Met “goed gevolg afleggen” (zie het vorige lid) betekent dat de student: 
a. Een kwalificatie heeft van een 6 of hoger of, 
b. De kwalificatie ‘voldaan’ heeft of, 
c. Een vrijstelling heeft verkregen.  

 

Artikel 7.10 Het propedeutisch examen  

1. Het propedeutisch examen is gehaald indien alle tentamens  met betrekking tot de eenheden 
van leeruitkomsten uit de propedeutische fase als bedoeld in hoofdstuk 2 van deel 3 van het 
opleidingsstatuut naar het oordeel van de examencommissie met goed gevolg zijn afgelegd.  

2. ‘Met goed gevolg afleggen’ (zie het vorige lid) betekent dat de student:  
1. Een kwalificatie heeft van een 6 of hoger of, 
2. De kwalificatie ‘voldaan’ heeft of, 
3. Een vrijstelling heeft verkregen.  

3. Een student slaagt ‘cum laude’ voor het propedeutisch examen als: 
- Hij/zij voor alle tentamens van de eenheden van leeruitkomsten uit de propedeutische 

fase die met een cijfer worden beoordeeld (zie hoofdstuk 2 van deel 3 van het 
opleidingsstatuut) een 8 of hoger haalde. Afzonderlijke cijfers voor deeltentamens 
blijven buiten beschouwing , en; 

- Er voor maximaal 30 studiepunten vrijstelling is verleend (hieronder valt ook het krijgen 
van de kwalificatie ‘voldaan’ als bedoeld in artikel 7.1 lid 14 sub a).  

4. Als een tentamens uit deeltentamens bestaat, tellen voor het benodigde cijfer 8 voor het 
tentamen alleen de cijfers van de deeltentamens mee, die bij de eerste deelname zijn gehaald. 
Per examen kan één uitzondering worden gemaakt op deze regel: voor één deeltentamens kan 
het hoogste behaalde resultaat na herkansing meetellen voor het predicaat cum laude.  

Eventuele extra tentamens, die horen bij de uitbreiding van de studielast (zie artikel 3.7) tellen 
niet mee.  

 
Artikel 7.11 Het afsluitend examen (bachelorexamen) 

1. Het afsluitend examen oftewel bachelorexamen is gehaald indien alle tentamens met betrekking 
tot de eenheden van leeruitkomsten uit de postpropedeutische fase als bedoeld in hoofdstuk 3 
van deel 3 van het opleidingsstatuut naar het oordeel van de examencommissie met goed 
gevolg zijn afgelegd.  
 

2. ‘Met goed gevolg afleggen’ (zie het vorige lid) betekent dat de student:  
- een kwalificatie heeft van een 6 of hoger of, 
- de kwalificatie ‘voldaan’ heeft of, 
- een vrijstelling heeft verkregen.  
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3. Een student slaagt ‘met genoegen’ voor het afsluitend examen (bachelorexamen) als:  
a. Hij/zij voor alle tentamens uit de postpropedeutische fase als bedoeld in hoofdstuk 3 van 

deel 3 van het opleidingsstatuut die met een cijfer worden beoordeeld een 7 of hoger 
haalde. Afzonderlijke cijfers voor deeltentamens blijven buiten beschouwing, en; 

b. Er voor maximaal 75 studiepunten vrijstelling is verleend (hieronder valt ook het krijgen van 
de kwalificatie ‘voldaan’ zoals bedoeld in artikel 7.1. lid 14 sub a); 
 

Als een tentamens uit deeltentamens bestaat, tellen voor het benodigde cijfer 7 voor het 
tentamen alleen de cijfers van de deeltentamens mee, die bij de eerste deelname zijn gehaald. 
Per examen kan één uitzondering worden gemaakt op deze regel: voor één deeltentamen kan 
het hoogste behaalde resultaat na herkansing meetellen voor het predicaat met genoegen.  

Eventuele extra tentamens, die behoren bij de uitbreiding van de studielast(zie artikel 3.7) tellen 
niet mee.  

 
4. Een student slaagt ‘cum laude’ voor het afsluitend examen (bachelorexamen) als:  

a. Hij/zij voor alle tentamens uit de postpropedeutische fase als bedoeld in hoofdstuk 3 van 
deel 3 van het opleidingsstatuut die met een cijfer worden beoordeeld een 8 of hoger 
haalde. Afzonderlijke cijfers voor deeltentamens blijven buiten beschouwing, en; 

b. Er voor maximaal 75 studiepunten vrijstelling is verleend (hieronder valt ook het krijgen van 
de kwalificatie ‘voldaan’ zoals bedoeld in artikel 7.1. lid 14 sub a); 
 

Als een tentamens uit deeltentamens bestaat, tellen voor het benodigde cijfer 8 voor het 
tentamen alleen de cijfers van de deeltentamens mee, die bij de eerste deelname zijn gehaald. 
Per examen kan één uitzondering worden gemaakt op deze regel: voor één deeltentamen kan 
het hoogste behaalde resultaat na herkansing meetellen voor het predicaat cum laude 

Eventuele extra tentamens, die behoren bij de uitbreiding van de studielast (zie artikel 3.7. ) 
tellen niet mee.  

 

Artikel 7.11A Externe toezichthouder  

1. Voor elke opleiding of groep van opleidingen worden een of meerdere externe toezichthouders 
benoemd.  

2. Een extern toezichthouder vormt zich een oordeel over en houdt toezicht op de kwaliteit van 
het afsluitend examen. 

3. De taken, competenties en positie van de externe toezichthouders zijn verder uitgewerkt in de 
“Regeling externe toezichthouders”, die door de faculteitsdirecteur is vastgelegd. 

 

Artikel 7.12 Resultatenoverzicht, bewijsstukken, getuigschriften en verklaringen  

1. Een student kan na een (deel)tentamen het resultaat van zijn (deel)tentamens inzien. Dat kan 
via het studentinformatiesysteem van de HAN, waarin een resultatenoverzicht wordt 
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gepubliceerd. De student kan dit resultatenoverzicht bekijken en printen. Deze uitdraai is, na 
waarmerking door de examencommissie , binnen de HAN een officieel bewijsstuk.  

2. Van elk afgelegd (deel)tentamen ontvangt de student van de examinator een schriftelijk en 
ondertekend bewijsstuk. Dit kan een digitaal ondertekend bewijsstuk zijn. Op dit bewijsstuk 
staan:  

- De naam en de code van het tentamen; 
- De daarbij behorende eenheid van leeruitkomsten  
- Het behaalde resultaat;  
- De daarbij horende studiepunten (zie artikelen 4.1. en 6.1.). 

3. Als bewijs dat een module met goed gevolg is afgerond wordt door de examencommissie een 
daarvan getuigend certificaat uitgereikt; 

4. Als bewijs dat het examen met goed gevolg is afgelegd wordt door de examencommissie, nadat 
de instituutsdirecteur heeft verklaard dat aan de procedurele eisen voor afgifte is voldaan, een 
getuigschrift uitgereikt.  

5. De student die aanspraak heeft op uitreiking van een getuigschrift, kan de examencommissie 
verzoeken nog niet daartoe over te gaan.  

6. Het verzoek om opschorting van uitreiking van het getuigschrift geldt voor een periode van 
maximaal twee jaar.  

7. Degene die geslaagd is voor het afsluitend examen krijgt een Engelstalig diplomasupplement 
uitgereikt.  

8. Als een student geen recht heeft op een getuigschrift (zie lid 4), maar wel meer dan 1 
(deel)tentamen heeft gehaald, dan kan hij/zij vragen om een verklaring. In de verklaring staat 
welke (deel)tentamens student gehaald heeft, wat de kwalificatie is en het aantal studiepunten. 
Als het gaat om (deel)tentamens van additioneel onderwijs (zie artikel 3.7. lid 1) dan vermeldt 
de verklaring ook de betreffende onderwijseenheden en/of eenheden van leeruitkomsten. De 
student moet de verklaring zelf aanvragen bij de examencommissie.  

 

Artikel 7.12A Extra aantekening  

Bij de student die met goed gevolg een honoursprogramma of talentenprogramma heeft gevolgd, 
zoals beschreven in Art. 3.2, worden de inhoud van het programma en de behaalde studieresultaten 
opgenomen in het diplomasupplement. Het honoursprogramma wordt ook vermeld op het 
getuigschrift.  

 

Artikel 7.12B Beroep  

Tegen een beslissing inzake de examens en de tentamens op grond van de OER, kan de student 
binnen 6 weken beroep instellen bij het College van Beroep voor de Examens van de HAN.  

 

Artikel 7.13 Graad 
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1. De examencommissie, hiertoe gemandateerd door het college van bestuur, verleent bij 
vaststellingsbesluit dat de kandidaat is geslaagd voor het afsluitend examen van de 
bacheloropleiding als bedoeld in lid 1 van de artikelen 7.10 en 7.11 aan de geslaagde de graad 
bachelor of Science; 

2. De verleende graad wordt op het getuigschrift van het afsluitend examen vermeld;  
 

Artikel 7.14 Evaluatie onderwijs  

De opleiding evalueert de opleiding volgens het PDCA (Plan-Do-Check-Act) principe.  

De commissie kwaliteitszorg evalueert de opleiding door schriftelijke en/of mondelinge evaluaties van 
studenten, docenten en werkveld (afstudeerbegeleiders, externe toezichthouders). De examencommissie 
ziet erop toe dat steekproefsgewijs toetsen worden geëvalueerd o.a. op betrouwbaarheid, validiteit en 
transparantie. De resultaten van de evaluaties worden met de coursetrekker(s), examinator(en) en eventueel 
de Curriculumcommissie besproken. Eventuele acties, die een logisch gevolg zijn van de evaluatie, worden 
opgesteld en door de coursetrekker(s) en/of examinatoren uitgevoerd. 
 

Paragraaf 8: Studiebegeleiding  
 

Artikel 8.1 Doel van de studiebegeleiding  

Doel van de studiebegeleiding is studenten te begeleiden bij een resultaatgerichte studieloopbaan. 
Leerdoel en uitgangspunt daarbij is dat de student zelf de verantwoordelijkheid draagt voor zijn/ haar 
eigen leerproces.  

Artikel 8.2 Structuur en opzet studiebegeleiding  

De instelling biedt voorzieningen aan die het de student mogelijk maken om goed te kunnen studeren. 
Behalve de algemene (academische, psychologische en financiële) voorzieningen zijn die bij de opleiding 
in ieder geval de volgende voorzieningen: 

a) Studiebegeleiding zoals beschreven in deze onderwijs- en examenregeling; 
b) Twee tentamengelegenheden per studiejaar; 
c) Twee tentamengelegenheden voordat een bindend negatief studieadvies wordt gegeven; 
d) Voorzieningen voor studenten met een functiebeperking; 
e) Voorzieningen voor zwangeren, jonge ouders en mantelzorgers; 
f) Speciale begeleiding van internationale studenten; 
g) Speciale begeleiding van studenten uit minderheidsgroepen  
h) begeleiding bij het schrijven van verslagen bij ernstige schrijfproblemen; 
i) extra ondersteuning bij exacte vakken van het propedeuse jaar van de opleiding. 
 

1. De studiebegeleiding start met de kennismaking, dan wel herkennismaking met de studiebegeleider 
bij de start van het studiejaar. De persoonlijke studiebegeleider nodigt de student in het eerste jaar 
van studeren ten minste 3 maal uit voor een gesprek. Voor het overige is de studiebegeleiding 
vooral geïntegreerd in de opleiding en de eenheden van leeruitkomsten.  
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2. Studenten die daaraan behoefte hebben, kunnen extra begeleiding vragen bij het Netwerk HAN 
Studiesucces.  

 

 

Artikel 8.3 Onderwijsovereenkomst 

1. Voor of bij de start van modules die zijn opgebouwd uit leeruitkomsten sluiten de student en de 
studiebegeleider namens de HAN schriftelijk een onderwijsovereenkomst; 

2. In de onderwijsovereenkomst leggen de student en de opleiding vast:  
a. Welke eenheden van leeruitkomsten tot het opleidingstraject van de student zullen 

behoren; 
b. Welk concreet leertraject ten behoeve van welke eenheden van leeruitkomsten door de 

student zal worden gevolgd; 
c. Welk concreet opleidingstraject ten behoeve van welke eenheden van leeruitkomsten door 

de opleiding zal worden verzorgd of gefaciliteerd; 
d. Ten behoeve van welke eenheden van leeruitkomsten een of meerdere 

praktijkleerovereenkomst(en) ten behoeve van het werkplekleren worden aangegaan; 
e. Wat de looptijd van de onderwijsovereenkomst is en; 
f. Welke de wederzijdse rechten en plichten met betrekking tot het leer- en opleidingstraject 

zijn.  

 

Paragraaf 9: Judicium Abeundi  
 

Artikel 9.1 Blijk van ongeschiktheid  

1. Het college van bestuur kan in bijzondere gevallen na advies van de examencommissie en na 
zorgvuldige afweging van de betrokken belangen besluiten dat een student wordt afgewezen voor 
onbepaalde tijd en zijn inschrijving op grond daarvan beëindigen dan wel weigeren, als die student 
door zijn gedragingen of uitlatingen blijk heeft gegeven van ongeschiktheid voor de uitoefening van 
een of meer beroepen waartoe de door hem gevolgde opleiding hem opleidt/ zal opleiden, dan wel 
voor de praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening.  

2. Indien de student bedoeld in lid 1 is ingeschreven voor een andere opleiding en daarbinnen het 
onderwijs volgt van een afstudeerrichting die overeenkomt met, of gelet op de praktische 
voorbereiding op de beroepsuitoefening verwant is aan de opleiding waarvoor hij is afgewezen, kan 
de student het recht op het volgen van onderwijs en het afleggen van tentamens in die 
afstudeerrichting of andere onderdelen van die opleiding tevens worden ontzegd.  

 

Artikel 9.2. Procedure voor de afwijzing en beëindiging van inschrijving wegens blijk van 
ongeschiktheid 

1. De bevoegdheid tot het besluiten tot de weigering of beëindiging van de inschrijving als bedoeld in 
artikel 10.1. lid 1 komt toe aan het college van bestuur.  
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2. Aan een besluit als bedoeld in artikel 10.1. lid 1 gaat een advies van de examencommissie vooraf.  
3. Dit advies is mogelijk op eigen initiatief van de examencommissie of op basis van een melding van 

ernstig laakbare gedragingen of uitlatingen van een student tijdens diens opleiding die zijn 
geconstateerd door een opleider, docent of examinator.  

4. Het advies wordt op schrift gesteld en is met redenen omkleed.  
5. Het college van bestuur beslist pas tot een afwijzing als bedoeld in artikel 10.1. lid 1 indien 

aannemelijk is geworden dat de student door zijn gedraging(en) en/of uitlating(en) blijk heeft 
gegeven van ongeschiktheid voor de uitoefening van een of meer beroepen waartoe de opleiding 
hem opleidt/ zal opleiden, dan wel voor de praktische voorbereiding op die beroepsuitoefening, na 
een zorgvuldige belangenafweging van alle omstandigheden van het geval.  

6. Voordat tot afwijzing als bedoeld in artikel 10.1. lid 1 wordt besloten, wordt de betreffende student 
in de gelegenheid gesteld te worden gehoord.  

7. Het besluit tot afwijzing wordt schriftelijk genomen en is met redenen omkleed.  
8. Het besluit is voorzien van de rechtsmiddelenclausule dat tegen een besluit tot afwijzing bezwaar 

openstaat bij de geschillenadviescommissie.  
9. Hangende het onderzoek naar een mogelijke afwijzing van de student en/of hangende het bezwaar, 

kan het college van bestuur besluiten, zulks al dan niet op advies van de examencommissie, tot het 
opleggen van een tijdelijke ordemaatregel, indien de omstandigheden van het geval deze 
ordemaatregel rechtvaardigen.  

10. Na een besluit op grond van artikel 10.1. lid 1 wordt de inschrijving van de betreffende student 
beëindigd met ingang van de eerste van de maand volgend op de maand waarin het besluit is 
genomen.  

11. Indien de inschrijving van een student is beëindigd op grond van het besluit tot afwijzing als bedoeld 
in artikel 10.1. lid 1, kan de betreffende (ex-)student niet opnieuw ingeschreven worden voor de 
opleiding of een aanverwante opleiding zoals bedoeld in artikel 10.1. lid 2, waarvoor hij is 
afgewezen, tenzij hij ten genoegen van de faculteitsdirectie heeft aangetoond dat hij niet langer 
ongeschikt is.  

 

 

Paragraaf 10: Slotbepalingen  
 

Artikel 10.1 Onvoorziene omstandigheden  

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de instituutsdirecteur. Als het om zaken gaat die 
onder de bevoegdheid van de examencommissie vallen, dan beslist de voorzitter van de 
examencommissie. De beslissing wordt zo spoedig mogelijk meegedeeld aan de belanghebbenden bij de 
beslissing.  

 
Artikel 10.2 Vaststelling  

Deze regeling is vastgesteld door de faculteitsdirecteur van de faculteit Techniek op 24 juni 2019, na 
verkregen instemming van de faculteitsraad Techniek op 24 juni 2019 en de verkregen instemming van 
de opleidingscommissie Toegepaste Biowetenschappen en Chemie op 25 mei 2019. 
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Artikel 10.3 Inwerkingtreding  

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2019 en is geldig tot en met 31 augustus 
2020.  
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DEEL 2B OVERIGE REGELINGEN 
De modelregelingen in deel 2B zijn zo opgesteld dat ze kunnen gelden voor alle opleidingen in de 
deeltijdse of duale inrichtingsvorm, ongeacht het feit of deze opleidingen volledig of slechts ten dele 
vallen onder het Besluit flexibel hoger onderwijs en de daarin geregelde experimenten leeruitkomsten 
en vraagfinanciering.  

 

REGLEMENT EXAMENCOMMISSIE 2019-2020 
 
Zie bijlage ‘Reglement Examencommissie 2019-2020’ 
 

REGELING TENTAMENBUREAU  
 
Zie bijlage ‘Regeling Tentamenbureau ITBC 2019-2020’ 

REGLEMENT OPLEIDINGSCOMMISSIE 
 

Zie bijlage ‘Reglement Opleidingscommissie 2019-2020’ 
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DEEL 3 BESCHRIJVING VAN HET ONDERWIJS 
 

Behorend bij de Kader OS/OER voor de volledig aan het experiment leeruitkomsten deelnemende 
deeltijdse en duale bacheloropleidingen van de HAN.  

De inhoud van dit deel maakt onverkort deel uit van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) die in deel 
2 van dit opleidingsstatuut is opgenomen.  

Hoofdstuk 1: Curriculumoverzicht deeltijdse bacheloropleiding Chemie 
Conform Artikel 4.1 lid 1 en Artikel 6.1.lid 1 van de OER  

In dit hoofdstuk is beschreven hoe de bacheloropleiding Chemie is opgebouwd in de deeltijdse 
inrichtingsvorm. Het deeltijdse onderwijs is opgebouwd uit eenheden van leeruitkomsten. Die eenheden 
zijn vervolgens gegroepeerd in modules. Een module is dus een vaststaande set van eenheden van 
leeruitkomsten. 

In de hoofdstukken 2 en 3 van dit deel worden vervolgens de eenheden van leeruitkomsten in hun 
samenhang beschreven.  

In onderstaand schema ziet u in één oogopslag hoe de opleiding is opgebouwd. 

Schema: opbouw van de opleiding.  
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Module A Instrumentele analyse van micro- en macrocomponenten (30 
studiepunten) 

Module B Synthetiseren en karakteriseren van moleculen (30 studiepunten) 

Module C Ontwikkelen en valideren van analytische methoden (30 
studiepunten) 

Module Professional skills (30 studiepunten) 
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EVL BKCH    
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De deeltijdse opleiding wordt aangeboden als verkorte route. Bij deelname 
aan de verkorte route wordt na afronden van Module A en de EVL BKCH 
vrijstelling verleend voor de propedeutische fase (zie hoofdstuk 4 - verkorte 
programma’s). 

 

1.1 Samenstelling propedeutische fase  
Conform Artikel 4.1. lid 1 van de OER  

De propedeutische fase van de deeltijdse inrichtingsvorm bevat de volgende eenheid van 
leeruitkomsten met de daarbij vermelde studielast op niveau 1 hoofdfasebekwaam: 

 
De deeltijdse opleiding wordt aangeboden als verkorte route. Bij deelname aan de verkorte route wordt 
na afronden van Module A en EVL BKCH vrijstelling verleend voor de propedeutische fase (zie hoofdstuk 
4 - verkorte programma’s). Voor omschrijving van de volledige propedeuse zie OS Chemie voltijd 2019-
2020. 
 
 

1.2 Samenstelling postpropedeutische fase  
Conform Artikel 6.1. lid 1 van de OER  

De postpropedeutische fase van de deeltijdse inrichtingsvorm bevat de volgende modules en eenheden 
van leeruitkomsten met de daarbij vermelde studielast op niveau 2, afstudeerbekwaam: 

 

Code module: CDA Naam module:  Instrumentele analyse van micro- en macrocomponenten 

Onderwijsperiode  

Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 

# Naam EVL Aantal studiepunten 
1 Synthese en analyse 7,5 
2 Kwaliteit en methode ontwikkeling 7,5 
3 Onderzoeksvaardigheden 10 
4 Assessment 5 

 

Code module CDB Naam module:  Synthetiseren en karakteriseren van moleculen 

Onderwijsperiode  

Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 
 

# Naam EVL Aantal studiepunten 
1 Synthese van feromonen 5 
2 Polymeren uit biomassa 5 
3 Wis- en natuurkunde 5 
4 Onderzoeksvaardigheden 10 

Code: BKCH  Naam: Basiskennis Chemie  

 
 

Naam EVL Aantal studiepunten 
BKCH – basiskennis chemie 7,5 
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5 Assessment 5 
 

Code module: CDC Naam module: Ontwikkelen en valideren van analytische methoden 

Onderwijsperiode  

Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 

# Naam EVL Aantal studiepunten 
1 Kwaliteitsborging 5 

2 Methodeontwikkeling van een analytische 
methode 5 

3 Project optimalisatie 5 
4 Onderzoeksvaardigheden 15 

 

Code module: PF Naam module: Professional Skils 

Onderwijsperiode  

Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 

# Naam EVL Aantal studiepunten 

1 Professioneel samenwerken en professionele 
besluitvorming  15 

2 Communicatie 15 
 
De postpropedeutische fase van de deeltijdse inrichtingsvorm bevat de volgende module(s) en 
eenheden van leeruitkomsten met de daarbij vermelde studielast in de module(s) op het niveau 3, 
beroepsbekwaam: 
 

Code module: AO  Naam module: Afstudeeropdracht 

Onderwijsperiode  
Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 

# Naam EVL Aantal studiepunten 

1 Proeve van Bachelor bekwaamheid 30 

 

Hoofdstuk 2: Gegevens eenheden van leeruitkomsten propedeutische 
fase  
Conform artikel 4.1 lid 2 van de OER  

In hoofdstuk 1, paragraaf 1.1. zijn de modules opgesomd waaruit de propedeuse bestaat. In 
onderstaande tabellen staan voor elke module de ingangseisen, de beschrijvingen van de eenheden van 
leeruitkomsten en de bijbehorende tentaminering.  

Zie bijlage EVL BKCH 2019-2020.pdf   
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Hoofdstuk 3: Gegevens eenheden van leeruitkomsten 
postpropedeutische fase  
Conform artikel 6.1 lid 2 van de OER  

In hoofdstuk 1, paragraaf 1.2. zijn de modules van de postpropedeutische fase opgesomd. In 
onderstaande tabellen staan voor elke module de ingangseisen, de beschrijvingen van de eenheden van 
leeruitkomsten en de bijbehorende tentaminering.  

Zie bijlage OS-OER 2019-2020 BA-DT Chemie hoofdfase.pdf 
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Hoofdstuk 4: Verkorte programma’s  
Conform artikel 7.9 lid 5 van de OER 

1.  Samenstelling verkorte propedeutische fase bij de opleidingen Biologie en Medisch 
Laboratoriumonderzoek en Chemie. 

 

1.1 

De volgende getuigschriften leiden tot een verkort programma: 

a. Studenten met een MLO-4 diploma die zich inschrijven voor de opleiding Biologie en Medisch 
Laboratoriumonderzoek of Chemie krijgen op basis van hun MLO-4 diploma vrijstelling voor de 
tentamens behorend bij OWE BMC2a (Basispraktijkvaardigheden), OWE BMC2b (Basistheorie 
Biologie en Medisch) en OWE BMC2c (Basistheorie chemie) en de snuffelstage (C4T-st). 

b. Studenten met een VWO diploma met daarin de profielvakken wiskunde A of B en scheikunde die 
zich inschrijven voor de opleiding Chemie kunnen op basis van hun VWO diploma instromen in het 
verkorte programma. Op het moment dat zij instromen in het verkorte programma krijgen zij 
vrijstelling voor het deeltentamen labrekenen (BMC1-Klab) bij een kwalificatie 7 of meer voor 
scheikunde op het VWO diploma en vijstelling voor het deeltentamens wiskunde (BMC1-Kwis) bij 
een kwalificatie 7 of meer voor wiskunde B op het VWO diploma. 

c. Studenten met een hbo- of wo-getuigschrift of een verklaring van verwante hbo- of wo-tentamens 
op grond waarvan vrijstellingen verleend kunnen worden voor OWE BMC2a, BMC2b en BMC2c.  

 

Studenten zijn niet verplicht om voor de verkorte route te kiezen maar kunnen zelf kiezen voor het 
vierjarige traject. 

1.2 

De examencommissie verleent studenten met een MLO of VWO diploma zoals bedoeld in 1.1, die de 
opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek of Chemie willen gaan volgen, toegang tot het 
afleggen van een of meer onderdelen van het afsluitend examen voordat zij het propedeutisch examen 
van de bovengenoemde opleidingen met goed gevolg hebben afgerond. 

1.3 

De student zoals bedoeld in 1.1 voldoet aan de eisen gesteld voor het propedeutisch examen als 
aangetoond kan worden, dat OWE BMC1 is afgerond en de beroepstaken van OWE3 en OWE4, inclusief 
de algemene hbo-competenties, op niveau 1 worden beheerst door het behalen van de tentamens 
behorend bij:  

a. OWE3K, OWE3P, OWE3T en OWE4K, OWE4P, OWE4T (niveau 1) inclusief de algemene hbo-
competenties niveau 1.   

of 

b. OWE C6K, C6-8Po (of C5-7Po), C6T (of C8T) en OWE C5K, C5-7Pa (of C6-8Pa), C5T uit het 
tweede jaar van de voltijd opleiding chemie (niveau 2) en de algemene hbo-competenties 
niveau 1. OWE C6K geeft vrijstelling voor C3K, C6-8Po (of C5-7Po) geeft vrijstelling voor C3P en 
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C6T (of C8T) geeft vrijstelling voor C3T. OWE C5K geeft vrijstelling voor C4K, C5-7Pa (of C6-8Pa) 
geeft vrijstelling voor C4P en C5T en de hbo-competentiekaart geeft vrijstelling voor C4T.  

of 

c. Module A (niveau 2), de algemene hbo competenties niveau 1 en de EVL BKCH van de deeltijd 
opleiding chemie. 

 

Na het afronden van OWE3 en OWE4 wordt vrijstelling verleend voor OWE BMC2a, OWE BMC2b en 
OWE BMC2c, indien deze vrijstellingen nog niet waren toegekend (bij aanvang van de opleiding op basis 
van het MLO-4 diploma). 
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Hoofdstuk 5: Gegevens HAN-gecertificeerde minoren en daartoe 
behorende eenheden van leeruitkomsten  
Conform artikel 3.4 lid 8 van de OER  

Niet van toepassing 
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DEEL 4 ONDERWIJSARSENAAL 
 
In het onderwijsarsenaal beschrijft de opleiding per module welk onderwijsaanbod ze biedt voor de 
modules van de opleiding 

In afstemming met de opleiding bepaalt de student of hij wel of niet gebruik wil maken van dit 
onderwijsaanbod. Deze keuze wordt vervolgens opgenomen in de onderwijsovereenkomst.  

Als er een maximum aantal deelnemers aan het onderwijsarsenaal kan deelnemen is dat vermeld bij de 
opbouw van de modules. Hetzelfde geldt voor de eigen financiële bijdrage: als daarvan sprake is bij het 
onderwijsarsenaal behorend bij een module, wordt dat vermeld bij de opbouw van de module. Als er 
geen maximum aantal deelnemers of een eigen financiële bijdrage zijn vermeld, zijn die dus NIET van 
toepassing  

 

Code: BKCH  Naam: Basiskennis Chemie  

 
 

Naam EVL Aantal studiepunten 
BKCH – basiskennis chemie 7,5 

 
 EVL 1:  

Naam en code  
Professional skills 
BKCH 

 Studiepunten 7,5 
 

O
nd

er
w

ijs
 a

an
bo

d 

Contactonderwijs Ja, workshops  

Online leren  Ja 
Werkplekleren Nee 
Literatuur, software en overig materiaal 
 

Wiskunde: 
Basisvaardigheden Wiskunde voor het HTO laatste 
druk,  D.J. Douwes,    ISBN10: 900176438X ISBN13: 
9789001764388, ca 40,00 euro 
Docent: Wilma Groenewegen, 
wilma.groenewegen@han.nl  
 
Organische chemie: 
J. Hornback Organic Chemistry, 2nd ed., Thomson, 
Brooks/Cole, Belmont, 2006 ISBN 0-534-49317-3, ca 
77,00 euro 
Docent: Wiet Jenniskens, Lhd.Jenniskens@han.nl  
 
Labrekenen: 
Dictaat 
Docent: Maria Baltussen, maria.baltussen@han.nl  
 
Foutenleer: 
Dictaat 
Docent: Moniek Schaekens, 
moniek.schaekens@han.nl  

mailto:wilma.groenewegen@han.nl
mailto:Lhd.Jenniskens@han.nl
mailto:maria.baltussen@han.nl
mailto:moniek.schaekens@han.nl
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Veiligheid: 
Ir. Iris van ’t Leven, Veiligheid en milieu in 
laboratoria., 4e druk 2011, ISBN 978 90 77423 851, 
ca 27,50 
Docent: Hanneke ten Voorde, 
hanneke.tenvoorde@han.nl  
 
Algemene chemie: 
Nivaldo J. Tro, Principles of chemistry, A molecular 
approach., laatste editie, Pearson Education Limited 
2014, ISBN: 978-1-29202-624-4, ca 67,00 euro 
Docent: Jeroen Kraan, jeroen.kraan@han.nl   

 

Code module: CDA Naam module:  Instrumentele analyse van micro- en macrocomponenten 

Onderwijsperiode  

Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 

# Naam EVL Aantal studiepunten 
1 Synthese en analyse 5 
2 Kwaliteit en methode ontwikkeling 5 
3 Onderzoeksvaardigheden 15 
4 Assessment 5 

 
 Naam en code  Instrumentele analyse van micro- en macrocomponenten 

CDA 
 Studiepunten 30 stp 

O
nd

er
w

ijs
 a

an
bo

d 

Contactonderwijs Ja, praktijk en workshops die ter ondersteuning gevolgd kunnen worden 

Online leren  Ja 
  

Werkplekleren Ja, opdrachten 
Literatuur, software 
en overig materiaal 

1. J. Hornback, Organic Chemistry, Thomson, Brooks/Cole, Belmont, 
77,00 euro 

2. J. Hornback, B. Murugaverl, Student Solution Manual & Study Guide 
for J. Hornback's Organic Chemistry, Thomson, Brooks/Cole, 
Belmont 

3. Miller &Miller Statistics and chemometrics for analytical chemistry, 
latest edition; Essex; Pearson Education 

4. Daniel C. Harris, Quantitative chemical analysis, latest edition; 
NewYork; W.H.Freeman and company.  

5. D. Harris, Student Solution Manual, W.H. Freeman and Company, 
New York 

6. Dean, JR; Jones, AM; Holmes, D; Reed, R; Weyers, JJ; Jones, A; 
Practical Skills in Chemistry, latest edition; Essex: Pearson 
Education. 

mailto:hanneke.tenvoorde@han.nl
mailto:jeroen.kraan@han.nl
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7. Nivaldo J. Tro, Principles of chemistry, A molecular approach., 
laatste editie, Pearson Education Limited 2014, ISBN: 978-1-29202-
624-4  

8. Van der Laan: Exact communiceren, Syntax Media, laatste editie 
 

Code module CDB Naam module:  Synthetiseren en karakteriseren van moleculen 

Onderwijsperiode  

Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 
 

# Naam EVL Aantal studiepunten 
1 Synthese van feromonen 5 
2 Polymeren uit biomassa 5 
3 Wis- en natuurkunde 5 
4 Onderzoeksvaardigheden 10 
5 Assessment 5 

 
 Naam en code  Synthetiseren en karakteriseren van moleculen CDB 
 Studiepunten 30 stp 

O
nd

er
w

ijs
 a

an
bo

d 

Contactonderwijs Ja, practica en workshops die ter ondersteuning gevolgd kunnen worden 

Online leren  Ja 
  

Werkplekleren Ja, opdrachten 
Literatuur, software 
en overig materiaal 

1. J. Hornback, Organic Chemistry, Thomson, Brooks/Cole, Belmont, 
77,00 euro 

2. J. Hornback, B. Murugaverl, Student Solution Manual & Study Guide 
for J. Hornback's Organic Chemistry, Thomson, Brooks/Cole, 
Belmont 

3. Douglas C. Giancoli, Natuurkunde Deel 2: Elektriciteit, Magnetisme, 
Optica en Moderne Fysica.  Pearson Education Benelux. 

4. Nivaldo J. Tro, Principles of chemistry, A molecular approach., 
laatste editie, Pearson Education Limited 2014, ISBN: 978-1-29202-
624-4  

5. B.H.Stuart, Polymer analysis, John Wiley & Sons,    
6. Wiskunde 2 en 3: Sieb Kemme, Wim Groen, Theo van Pelt, Jan 

Walter, Wiskunde voor het hoger onderwijs deel B, laatste druk, 
Noordhoff Uitgevers , 978-90-01-76440-1 

 

Code module: CDC Naam module: Ontwikkelen en valideren van analytische methoden 

Onderwijsperiode  

Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 

# Naam EVL Aantal studiepunten 
1 Kwaliteitsborging 5 

2 Methodeontwikkeling van een analytische 
methode 5 

3 Project optimalisatie 5 
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4 Onderzoeksvaardigheden 15 
 

 Naam en code  Ontwikkelen en valideren van analytische methoden CDC 
 Studiepunten 30 stp 

O
nd

er
w

ijs
 a

an
bo

d 

Contactonderwijs Ja, workshops die ter ondersteuning gevolgd kunnen worden 

Online leren  Ja 
  

Werkplekleren Ja, opdrachten en praktijk 
Literatuur, software 
en overig materiaal 

1. Holler, Skoog, Crouch. Principles of Instrumental Analysis, latest  
student edition, Canada; Thomson/ Brooks.  

2. Andries, -J.P.M. en A. B. de Vries, Chemometrie, Bohn Stafleu Van 
Loghum, Houten. 

 

Code module: PF Naam module: Professional Skils 

Onderwijsperiode  

Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 

# Naam EVL Aantal studiepunten 

1 Professioneel samenwerken en professionele 
besluitvorming  15 

2 Communicatie 15 
 
 

 

Code module: AO  Naam module: Afstudeeropdracht 

Onderwijsperiode  
Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 

# Naam EVL Aantal studiepunten 

1 Proeve van Bachelor bekwaamheid 30 

 

 Naam en code  Professional skills: PF 
 Studiepunten 30 stp 

 

O
nd

er
w

ijs
 a

an
bo

d 

Contactonderwijs Ja, workshops die ter ondersteuning gevolgd kunnen worden 

Online leren  Nee 
  

Werkplekleren Ja 
Literatuur, software 
en overig materiaal 
 

- 

 Naam en code  Afstudeeropdracht: AO 
 Studiepunten 30 stp 
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BIJLAGE 1  
BEGRIPPENLIJST OPLEIDINGSSTATUUT EN STUDENTENSTATUUT 
 In deze onderwijs- en examenregeling wordt verstaan onder: 

 
In het studentenstatuut en in het opleidingsstatuut en de daarin opgenomen reglementen en regelingen 
wordt verstaan onder: 

Beoordelingscriteria Concreet en eenduidig te hanteren maatstaven op 
grond waarvan gemotiveerd beoordeeld wordt of en 
in welke mate aan de in een (deel)tentamen te 
toetsen en beoordelen kennis, inzicht en 
vaardigheden en, zo aan de orde, attitude op het 
vereiste niveau wordt voldaan.  

Beoordelingsdimensies Beoordelingsdimensies geven globaal aan waarop het 
handelen van de student en of resulterende 
producten daarvan moeten worden beoordeeld. 
Globaal vanwege het feit dat deze 
beoordelingsdimensies bruikbaar moeten zijn voor 
elke prestatie waarmee de bekwaamheid kan worden 
aangetoond. 

Beroepstaak Een betekenisvolle hele taak zoals deze in alle 
complexiteit in de feitelijke complexiteit van de 
beroepscontext door de beroepsbeoefenaar wordt 
uitgevoerd. 

Beroepsvereisten  
Startkwalificaties 

Welomschreven kwalificaties op het gebied van 
kennis, inzicht en vaardigheden en, zo aan de orde, 
attitude waarover een student moet beschikken voor 
de uitvoering van het beroep waarvoor wordt 
opgeleid.  

BRIN-nummer De Basisregistratie Instellingen (BRIN) is een register 
dat door het Nederlandse Ministerie van OCW wordt 
uitgegeven en alle scholen en aanverwante 

O
nd

er
w

ijs
 a

an
bo

d 
Contactonderwijs Nee  

Online leren  Nee 
  

Werkplekleren Ja 
 

Literatuur, software 
en overig materiaal 
 

- 
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instellingen bevat. Elke onderwijsinstelling is hierin 
geïdentificeerd aan de hand van het nummer in het 
register. Het BRIN-nummer van de HAN is 25KB. 

Certificaat Schriftelijke verklaring van de examencommissie, dat 
een student een module in de deeltijdse of duale 
opleiding met goed gevolg heeft afgelegd. 

College van Beroep voor de examens Het college van beroep van de HAN voor de examens 
als bedoeld in artikel 7.60 van de wet op het hoger 
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Dit college 
behandelt door studenten ingesteld beroep tegen 
besluiten van de opleiding over hem/haar. Het 
reglement van het college van beroep voor de examens 
is opgenomen in het studentenstatuut HAN. 

  

D-stroom Invulling van het onderwijsprogramma waarbij 
dezelfde eindtermen, beoordelingsdimensies en 
beoordelingscriteria van de onderwijseenheden 
gelden als die van de reguliere stroom (A-stroom), 
maar een student in voortdurend overleg met 
examinatoren, docenten en klasgenoten gefaciliteerd 
wordt een eigen studieroute te volgen. 

Duaal Een inrichtingsvorm van de opleiding waarin 
competenties in onderlinge samenhang worden 
ontwikkeld in binnen schoolse en buitenschoolse 
werk-/leersituaties en waarin het volgen van 
onderwijs gedurende een of meer perioden wordt 
afgewisseld met beroepsuitoefening in verband met 
dat onderwijs. Het gedeelte van een duale opleiding 
dat bestaat uit het volgen van onderwijs, wordt 
aangeduid als onderwijsdeel. 

Eenheid van leeruitkomsten  Basiseenheid van HAN-onderwijs met betrekking tot 
een of meer leeruitkomsten in de experimenten 
leeruitkomsten en vraagfinanciering, waar studiepunten 
aan gekoppeld zijn. 

Eindkwalificaties 
Eindtermen  

Welomschreven doelstellingen op het gebied van 
kennis, inzicht en vaardigheden en, zo aan de orde, 
attitude waarover een student moet beschikken als hij 
de opleiding heeft afgerond. 

Extraneus Degene die is ingeschreven aan een universiteit of 
hogeschool en tentamens en examens kan afleggen 
maar geen onderwijs mag volgen of begeleiding krijgt. 

Erkenning Verworven Competenties (EVC) Erkenning van competenties opgedaan buiten de 
opleiding, leidend tot een door het Nationaal Kenniscentrum 
EVC geregistreerd Ervaringscertificaat. EVC’s kunnen leiden 
tot vrijstelling van het afleggen van (het) de 
(deel)tentamen(s) betrekking hebbend op de 
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eenheid/eenheden van leeruitkomsten of 
onderwijseenheid (onderwijseenheden) waarin deze 
competenties centraal staan.  

Honoursprogramma Een verdiepend of verbredend programma voor 
studenten die meer kunnen en willen dan hetgeen 
aangeboden wordt in het reguliere 
onderwijsprogramma, met een aanvullende studielast 
van 22,5 studiepunten of meer.  

Hoofdexaminator Door de examencommissie aangewezen voor het 
resultaat van de toetsing en beoordeling 
eindverantwoordelijke examinator in het geval er meer 
examinatoren voor een tentamen zijn aangewezen. 

Instituut  Organisatie-eenheid binnen een faculteit of 
interfacultair die één of meer opleidingen omvat. 

Keuzeonderwijseenheid Een onderwijseenheid die kan worden gekozen uit 
twee of meer keuzeonderwijseenheden waarna de 
gekozen onderwijseenheid voor de student tot het 
programma en examen behoort en de tentamens van 
de niet gekozen onverplichte onderwijseenheden voor 
het getuigschrift niet hoeven te worden afgelegd. 

Leerwegonafhankelijk tentamen Een (deel-)tentamen, waarin beoordeeld wordt of de 
competenties die behoren bij dat (deel-)tentamen 
worden beheerst, ongeacht waar die kennis, dat 
inzicht en de vaardigheden en, zo aan de orde, 
attitude die voor het tentamen worden vereist uit 
voortkomen.  

Major De kern van de bacheloropleiding van 210 
studiepunten, waarin de student de kwalificaties 
verwerft die nodig zijn om op hbo-bachelor niveau af 
te studeren, en daarmee voldoet aan de gestelde 
beroepsvereisten. 

Minor  Het deel van de postpropedeutische fase van de 
bacheloropleiding dat gericht is op verbreding of 
verdieping van de studie met een studielast van 30 
studiepunten. 

Module Een intern samenhangend en in zekere mate 
zelfstandig deel van de propedeutische of 
postpropedeutische fase van de deeltijdse en van de 
duale opleiding dat is gericht op een reëel cluster van 
kwalificaties ontleend aan de beroepspraktijk.  

OER Onderwijs- en examenregeling 

Onderwijsarsenaal De onderwijs- en begeleidingsactiviteiten die de 
opleiding aan de student aanbiedt ter ondersteuning 
van het behalen van de (deel-)tentamens behorende 
bij de opleiding. 
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Onderwijseenheid Basiseenheid van HAN-onderwijs, gericht op de 
verwezenlijking van welomschreven doelstellingen op 
het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden en, zo 
aan de orde attitude, waar studiepunten aan 
gekoppeld zijn. 

Onderwijsovereenkomst Overeenkomst tussen student en HAN in het kader 
van het experiment vraagfinanciering en/of in het 
kader van het experiment leeruitkomsten. 

Opleidingscommissie Het wettelijke inspraakorgaan dat de in het Reglement 
Opleidingscommissies vastgestelde taken heeft op het 
gebied van instemming, advies en evaluatie, op het 
terrein van de in paragraaf 1.1 genoemde opleidingen. 

Praktijkleerovereenkomst Overeenkomst gesloten door HAN, een student en 
een bedrijf of organisatie met betrekking tot de 
beroepsuitoefening binnen een deeltijdse of duale 
opleiding als bedoeld artikel 7.7 lid 5 WHW. 

Student Degene die als student is ingeschreven aan de 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen voor een 
opleiding teneinde onderwijs te volgen en tentamens af 
te leggen. 

Studiebelastingsuur (SBU) Eenheid van 60 minuten te besteden aan studie waarin 
de studielast van een onderwijseenheid wordt gemeten 

Studiejaar  Het tijdvak vanaf 1 september tot en met 31 augustus 
van het daaropvolgende jaar. Voor HAN-studenten 
die zich inschrijven voor modules onder het 
experiment vraagfinanciering geldt als termijn de 
looptijd van de onderwijsovereenkomst. 

Studiebegeleider De medewerker belast met studiebegeleiding van een 
of meer studenten. 

Studiepunt in eenheid van leeruitkomsten  Maat die uitdrukking geeft aan het belang van de 
eenheid van leeruitkomsten ten opzichte van het 
totaal van eenheden van leeruitkomsten dat leidt tot 
de opleidingskwalificatie. 

Talentenprogramma Een verdiepend of verbredend programma voor 
studenten die meer kunnen en willen dan hetgeen 
aangeboden wordt in het reguliere 
onderwijsprogramma, met een aanvullende studielast 
van minder dan 22,5 studiepunten. 

Tentamen Een onderzoek naar de kennis, het inzicht, de 
vaardigheden en, zo aan de orde, attitude in 
samenhang met elkaar, alsmede de beoordeling van 
de uitkomsten van dat onderzoek, dat afsluitend 
onderdeel is van een eenheid van leeruitkomsten of 
een onderwijseenheid. 

Vrijstelling De beslissing van de examencommissie dat niet 
hoeft te worden deelgenomen aan het (de) 
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tentamen(s) voor een of meer bepaalde eenheden 
van leeruitkomsten of onderwijseenheden, omdat 
naar het oordeel van de examencommissie, reeds 
over de vereiste kennis, inzicht, competenties en/of 
vaardigheden en, zo aan de orde, attitude wordt 
beschikt.  

WHW Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk 
onderzoek. 

 

Overige begrippen en definities hebben de betekenis zoals die in de landelijke wet- en regelgeving geldt. 
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