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VOORWOORD 

 

Verschillende varianten van de OER en het OS 

De opleidingen HBO-ICT en Communication & Multimedia Design worden in de voltijds- 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 studieloopbaanbegeleiders.  

De studieloopbaanbegeleiders 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 

studieloopbaanbegeleider 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 studieloopbaanbegeleider 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! 



5 
 

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 HAN Insite.  

 

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

delen:  

1. Studiegids. 

In de studiegids vindt u informatie over de opbouw van de opleiding en over de beroepstaken 

en competenties die in uw opleiding centraal staan. Verder krijgt u informatie over de 

organisatie van de opleiding, de invulling van studieloopbaanbegeleiding 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.  

 

2. Regelingen betreffende het onderwijs en de tentamens. 

Hier vindt u met name de regels voor de uitvoering van het onderwijs en de tentamens en 

examens.  

 

3. Beschrijving van het onderwijs. 

In deel 3 vindt u onder andere informatie over het curriculum van uw opleiding, de eenheden 

van leeruitkomsten, de onderwijseenheden, de tentaminering, de integrale toetsen en de 

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.  
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4. Onderwijsarsenaal. 

Omdat in de OER alleen maar wordt beschreven hoe de leeruitkomsten en de toetsing en 

beoordeling binnen de eenheden van leeruitkomsten1 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 

 

 

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 bacheloropleidingen HBO ICT 

en Communication & Media Design, hierna te noemen de opleidingen, in het studiejaar 2018-2019.  

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.  

                                                           
1 Afkorting: EVL’en 
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Dit opleidingsstatuut is vastgesteld bij besluit van de faculteitsdirectie van 10 juli 2018. De faculteitsraad 

heeft op 10 juli 2018 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 STUDIEGIDS  
 

1. Uitgangspunten van het onderwijs  
 

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 onderwijs gaan we uit van standaardisatie op maat2, 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 studiepunten3. 

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 vormgeven aan hun onderwijs.  

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 

                                                           
2 Beschreven in Opmaat naar flexibel deeltijdonderwijs, Adviesrapport van de raamleerplancommissie deeltijd van 
de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Gepubliceerd in april 2014.  
3 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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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.  

De opleiding HBO-ICT is volledig geformuleerd in leeruitkomsten. De opleiding Communicatie & 

Mulitimedia Design voert het experiment leeruitkomsten gefaseerd in. Daarom heeft u bij deze 

opleiding in het studiejaar 2018-2019 nog te maken met zowel onderwijs dat valt onder het experiment 

(bij de modules met eenheden van leeruitkomsten) als met onderwijs  dat daar nog niet onder valt. 

 

Leren via beroepstaken 

Een belangrijke kernwaarde binnen de HAN is de centrale rol van de beroepspraktijk in het onderwijs. 

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 in zijn geheel 

wordt geoefend. De meeste beroepstaken doen een beroep op meerdere competenties.  

 
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 beroepstaken en competenties 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 en onderwijseenheden 

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

Zoals al gezegd: de opleiding HBO-ICT valt volledig onder het experiment leeruitkomsten maar de 
opleiding Communication & Multimedia Design  bevindt zich in een overgangsfase. Daardoor vallen 
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sommige delen van deze opleiding wel al onder het experiment leeruitkomsten en andere nog niet. In 
het experiment werken we met eenheden van leeruitkomsten als bouwstenen van uw opleiding. In de 
andere delen van de opleiding is nog sprake van onderwijseenheden. De opleiding Communication & 
Multimedia Design  is dus in 2018-2019 gedefinieerd als een samenhangend geheel van eenheden van 
leeruitkomsten en onderwijseenheden.  

De eenheden van leeruitkomsten en onderwijseenheden zijn gegroepeerd in modules met een omvang 
van 30 studiepunten4. Modules zijn dus vaststaande sets van eenheden van leeruitkomsten of 
vaststaande sets van onderwijseenheden. Eenheden van leeruitkomsten en onderwijseenheden hebben 
een veelvoud van 2,5 studiepunten, tot een maximum van 30 studiepunten. 

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

 
Studieloopbaanbegeleiding 

De HAN hecht eraan zorg en ondersteuning te bieden bij het studeren aan de HAN en bij het inrichten 
van uw studie. Studieloopbaanbegeleiding is daarom een belangrijk aspect van ons onderwijs. De 
studieloopbaanbegeleider, die bij onze opleiding wordt aangeduid met de term Student Performance 
Coach, 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 studieloopbaanbegeleider 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, in de modules die vallen onder het experiment5,  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.  

 
 
 
 
 

                                                           
4 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). 
5 In Deel 3 van dit onderwijsstatuut is beschreven welke modules dit zijn. 
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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.  

 
Onderwijsarsenaal  

Het onderwijsarsenaal is alleen van belang voor de modules die vallen onder het experiment. 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 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. Zoals 

al aangegeven onder het kopje “Onderwijsovereenkomst”: u kunt besluiten om niet al het onderwijs dat 

wij u aanbieden ook daadwerkelijk te volgen6.  

De informatie in het onderwijsarsenaal heeft u nodig om:  
- besluiten te nemen over de leerroute die u kiest (zie ook Onderwijsovereenkomst) 

- samen met uw studieloopbaanbegeleider 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 en/of onderwijseenheden. 

Eenheden van leeruitkomsten en onderwijseenheden hebben een omvang van een veelvoud van 2,5 

studiepunten 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 of de 

onderwijseenheden ten opzichte van de hele opleiding. In de modules die niet vallen onder het 

experiment leeruitkomsten vertegenwoordigt een studiepunt een studiebelastingsomvang van 28 

klokuren. 

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.  

                                                           
6 U bent het ook niet verplicht. Dat wil zeggen dat er geen aanwezigheidsverplichting is om studiepunten te halen. 
Studiepunten worden behaald door minimaal voldoende te scoren voor de tentamens van een eenheid van 
leeruitkomsten of een onderwijseenheid. 
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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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.  
 

 
Studieadvies 

Uiterlijk 36 maanden na studie-startdatum 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 niet meer voor dezelfde opleiding inschrijven bij de HAN.  

Wanneer u twee jaar na studie-startdatum minder dan 30 studiepunten van de propedeuse heeft 

behaald, krijgt u een voorlopig negatief studieadvies. Dit is niet bindend. Als u 36 maanden na start 

studiedatum niet minimaal 45 studiepunten van de propedeuse heeft behaald, krijgt u een bindend 

negatief studieadvies.  

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 beroepscompetenties 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.  
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Voordat u een minor gaat volgen, heeft u toestemming nodig van de examencommissie. Alleen als u een 

minor wilt volgen uit het minorenaanbod van de HAN, is de toestemming van uw 

studieloopbaanbegeleider voldoende. 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 opleidingen bestaan 

In onderstaand(e) beschrijving wordt duidelijk gemaakt hoe de eenheden van leeruitkomsten en de 

onderwijseenheden waaruit de opleidingen HBO-ICT en Communication & Media Design bestaan, zich 

verhouden tot elkaar en tot de eindkwalificaties van de opleiding. 

1. Bacheloropleiding HBO-ICT 

De deeltijdse opleidingsvariant van HBO-ICT kent twee afstudeerprofielen:  

- Business IT & Management (BIM) 

- Software Development (SD) 

Voor deze opleiding zijn eindkwalificaties opgesteld, waaraan de student moet voldoen om zijn 

bachelordiploma te behalen. In het Nederlandse HBO wordt landelijk vastgesteld wat de zogenaamde 

domeincompetenties zijn én moet duidelijk worden gemaakt hoe de eindkwalificaties zich verhouden 

tot internationale, Europese standaarden, zodat de waarde van diploma’s in Europa vergeleken kan 

worden. Dat laatste gebeurt via de zogenaamde Dublin Descriptoren. In onderstaande tabel staan de 

dublindescriptoren en de domeincompetenties HBO-ICT. 

 

Dublin descriptoren (DD) HBO-ICT (HI) 
Domeincompetenties 

1. Kennis en inzicht 
2. Toepassen van kennis en 

inzicht 
3. Oordeelsvorming 
4. Communicatie 
5. Leervaardigheden 

1. Analyseren 
2. Adviseren 
3. Ontwerpen 
4. Realiseren  
5. Beheren 

 

A. Eindkwalificaties HBO-ICT, profiel Business IT & Management (BIM)  

Nr Eindkwalificatie Kennis (BOK)8 Vaardigheden (Skills) DD9 HI10 

BIM
-1 

[IT-strategie en –
beleid] 
De student anticipeert 
op de 

 Organisatiestrategiemodellen 

 Organisatiestructuur en 
procesmodellen 

 Een organisatiestrategie 
analyseren en beschrijven 

1,  
2,  
3,  
4 

1,  
2 

                                                           
8 BOK: Body of Knowledge 
9 Dublin descriptoren. Het nummer in deze kolom correspondeert met de nummering in het overzicht van 
dublindescriptoren hiervoor. 
10 Domeincompetenties HBO-ICT. Het nummer in deze kolom correspondeert met de nummering in het overzicht 
van domeincompetenties hiervoor. 

https://www.han.nl/HAN-insite/minoren/
http://www.han.nl/
http://www.kiesopmaat.nl/
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Nr Eindkwalificatie Kennis (BOK)8 Vaardigheden (Skills) DD9 HI10 

langetermijnvisie en -
strategie van een 
organisatie, legt deze 
vast en bepaalt op 
basis hiervan het 
afgestemde 
informatiebeleid, 
bestaande uit kaders 
en modellen voor de 
informatievoorziening 
en de benodigde 
infrastructuur. 
 

 Financieel management 
(kostenmodellen, budgettering, 
kosten baten) 

 IT-functie, beleid en strategie 

 Business en IT-alignment model 

 IT-governance 

 IT- en organisatievernieuwing 

 Besluitvormingsprocessen en 
leiderschapsrollen hierin 

 Onderhandelingsprocessen 

 Communicatie en 
communicatieprocessen met 
verschillende doelgroepen 

 BISL/ASL/ITIL 

 Globaal de organisatiestructuur 
en bijbehorende procesmodel 
opstellen 

 Een afgestemd informatiebeleid 
opstellen 

 Kosten- baten-analyse 
uitvoeren en een business case 
opstellen binnen het IT-beleid 

 Omgaan met 
belangen(verschillen) 

 Besluitvorming organiseren en 
beïnvloeden 

 (H)erkennen dat mensen 
verschillende kwaliteiten en 
eigenschappen daarop sturen 

BIM
-2 

[Enterprise 
architectuur]  
De student stelt, in 
samenspraak met alle 
belanghebbenden, 
een 
informatievoorziening
s- 
architectuur vast op 
basis van een 
bedrijfsarchitectuur, 
bestaande uit kaders 
en modellen voor 
informatiesysteem en 
infrastructurele laag, 
lettend op aspecten 
van interoperabiliteit, 
schaalbaarheid, 
gebruiksvriendelijkhei
d, security, 
bedrijfsontwikkelinge
n zowel als 
technologische 
ontwikkelingen, op 
basis waarvan een 
projectenkalender 
wordt opgesteld. 

 Organisatiestrategie modellen 

 Organisatiestructuur en 
procesmodellen 

 Architectuurmethode 

 Bedrijfsarchitectuur, 
Informatievoorzieningsarchitectu
ur 

 Business en IT-alignment model 

 IT-kwaliteitsaspecten 
(schaalbaarheid, security, 
interoperabiliteit, 
gebruikersvriendelijkheid, 
betrouwbaarheid, prestatie) 

 Projectenportfoliomanagement 

 Adviesprocessen 

 Gesprekstechnieken en 
gespreksmodellen 

 Een enterprise architectuur 
analyseren en opstellen 

 Een 
informatievoorzieningsarchitect
uur opstellen 

 Een migratiepad vaststellen met 
een bijbehorende 
projectkalender 

 Beschikt over luister-, zender- 
en regulerende vaardigheden 
om twee- en groepsgesprekken 
te voeren 

 Oplossingen op adequate wijze 
presenteren of demonstreren 
aan verschillende of gemengde 
doelgroepen 

 In een adviestraject een 
feedbackbijeenkomst leiden 

1,  
2,  
3,  
4 

2, 3,  
4 

BIM
-3 

[Requirements 
engineering] 
De student eliciteert, 
analyseert, 
abstraheert en 
structureert bedrijfs-, 
gebruikers- en 
systeem eisen in 
samenhang/lijn met 
het informatiebeleid 
en de bedrijfs- en 
gebruikerswensen, 
ten behoeve van het 
ontwerpen en de 

 Requirements engineering proces 

 Requirements modellen en 
analysetechnieken 

 Business Case 

 Financial management 
(budgetten, begroten, 
kosten/baten) 

 Business en user requirements: 
functioneel en niet-functioneel 

 Kwaliteitsaspecten van 
requirements (norm ISO/IEC 
9126-1, waaronder 
Functionaliteit, Betrouwbaarheid, 
Gebruiksvriendelijkheid, 

 Bedrijfs- en systeemeisen 
analyseren en opstellen voor een 
IT-systeem 

 Requirements vastleggen in een 
bijpassend model, zoals een 
proces- of informatiemodel 

 Niet-functionele bedrijfs- en 
systeemeisen opstellen 

 Uit beschikbare bronnen de 
geschikte informatie voor bedrijfs- 
en systeemeisen abstraheren 

 Opgestelde eisen valideren bij de 
stakeholders 

1,  
2,  
3,  
4 

2,  
4 
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Nr Eindkwalificatie Kennis (BOK)8 Vaardigheden (Skills) DD9 HI10 

realisatie van een 
(informatie)systeem. 
 
Draagt zorg voor de 
consistentie, 
volledigheid en 
samenhang van de 
opgestelde 
functionele en niet-
functionele eisen, 
rekening houdend 
met aspecten 
functionaliteit, 
gebruiksvriendelijkhei
d, interoperabiliteit, 
betrouwbaarheid en 
onderhoudbaarheid. 
 
Zorgt voor opstellen, 
afstemming en 
validatie van de 
opgestelde eisen bij 
alle stakeholders 
volgens een algemeen 
gelden raamwerk, 
techniek en methode. 

Efficiëntie, Onderhoudbaarheid, 
Portabiliteit) 

 Requirements 
validatietechnieken en -proces 

 Procesmodellen (BPMN) en 
informatiemodellen (ER, 
relationeel) 

 Beschikt over luister-, zender- en 
regulerende vaardigheden om 
elicitatiegesprekken te voeren 

 Omgaan met 
belangen(verschillen) 

 Besluitvorming organiseren en 
beïnvloeden. 

 Weerstand herkennen en op 
adequate wijze adresseren. 

 (H)erkennen dat mensen 
verschillende kwaliteiten en 
eigenschappen hebben en in staat 
daar op te sturen 

BIM
-4 

[Onderzoek]  
De student 
onderzoekt nieuwe IT-
technologie en de 
toepassing ervan en 
kan de bijbehorende 
meerwaarde voor de 
business benoemen.  
Kan de kennis van 
nieuwe technologie 
vervolgens voor een 
specifiek business IT-
vraagstuk toepassen 
in een bijbehorende 
IT-oplossing.  

 Onderzoekscyslus 

 Onderzoeksmethoden en 
technieken 

 Brongebruik  (APA, 
mediawijsheid (papers, 
tijdschriften, online bronnen, 
multimediale bronnen, 
zoekmachines) 

 Relevante IT-ontwikkelingen 
 

 Een onderzoek uitvoeren in de 
context van een business- en IT-
vraagstuk met gebruik van 
geschikte onderzoeksmethoden 
volgens de fasen van de 
onderzoekscyclus 

 Onderzoeksresultaten gebruiken 
bij de oplossing van een business- 
en IT-vraagstuk 

 De kwaliteit van 
onderzoeksproces en 
onderzoeksresultaat evalueren  

 Onderzoeksresultaten 
doelgroepgericht rapporteren en 
presenteren in een 
onderzoeksrapport in de context 
van het IT-vraagstuk. 

 

1,  
2,  
3,  
4,  
5 

2, 3, 
4,  
5 

BIM
-5 

[Schriftelijke en 
mondelinge 
rapportage]  
De student kan 
volgens 
vooropgestelde 
documentstandaarden 
relevante 
(beleids)documenten 
schrijven passend bij 
doel en doelgroep en 
kiest hierbij 

 Kennis van schrijf- en 
rapportagetechnieken voor 
verschillende doeleinden en 
doelgroepen 

 Houdt zich aan taalconventies en 
stijleisen (spelling, interpunctie, 
hoofdlettergebruik, grammaticaal 
correct, verzorgd werk etc.) 

 Schrijft teksten die goed en 
herkenbaar zijn gestructureerd 
(titel, inleiding, doel, 
probleemstelling, middenstuk en 
eindconclusie). 

 Houdt rekening met lezer en 
schrijf doel en kiest de 
communicatieve stijl (informeren, 

1,  
2,  
3,  
4 

2, 3, 
4,  
5 
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Nr Eindkwalificatie Kennis (BOK)8 Vaardigheden (Skills) DD9 HI10 

bijbehorende stijl en 
media en draagt zorg 
voor de actualiteit van 
de bestaande 
documentatie.  

overtuigen, vermaken) die past bij 
opdracht, taak of situatie 

 Aangedragen informatie is juist, 
volledig, betrouwbaar en 
verifieerbaar (APA-normen) 

 Behandelt stof helder en logisch 
(goede argumentatie, heldere 
voortgang en leidend naar een 
conclusie) 

 Gegevens over personen of 
organisatie, modellen, 
geanalyseerde problemen, en 
alternatieven op adequate wijze 
doelgroepgericht presenteren 

BIM
-6 

[Adviseren]  
De student luistert 
actief naar externe en 
interne 
belanghebbenden, 
verheldert en 
benoemt op basis 
hiervan de gebruikers- 
en 
organisatiebehoeften 
en geeft aandacht aan 
de relatie met 
belanghebbenden; 
stelt verschillende 
oplossingen voor die 
aansluiten bij de 
gebruikers- en 
organisatiebehoeften 
en adviseert op basis 
van de door de 
organisatie 
vooropgestelde 
(financiële en/of 
maatschappelijke) 
criteria een passende 
oplossing en 
verantwoordt deze 
oplossing.  

 Informatie-, behoefte- en 
veranderings- en 
probleemanalyse methoden en 
technieken 

 Business requirements 

 Organisatie strategie modellen 

 Organisatie structuur en 
procesmodellen 

 Financieel management 
(kostenmodellen, budgettering, 
kosten baten) 

 Adviesmethoden en technieken 

 IT-oplossingen 

 Serviceprocessen 
(klantprocessen, marketing) 

 Business case  

 Voor een business- en IT-
vraagstuk een informatie- en 
procesanalyse uitvoeren en 
aansluitend een probleem- en 
alternatieven analyse uitvoeren 

 Voor een business- en IT-
vraagstuk de business 
requirements analyseren en 
opstellen en oplossingen 
ontwerpen en een advies geven 
en deze middels een business case 
onderbouwen 

 Omgaan met 
belangen(verschillen) 

 Besluitvorming organiseren en 
beïnvloeden 

 Doelgroepgericht een opgebouwd 
advies (op basis van een probleem 
en organisatie analyse en een set 
ontworpen alternatieve 
oplossingen) rapporteren in een 
adviesrapport. 

1,  
2,  
3,  
4 

2,  
3 

BIM
-7 

[Projectmanagement]  
De student plant en 
beheerst een (IT-
)project, zodat het 
resultaat wordt 
opgeleverd dat 
aansluit bij de 
gebruikers- en 
organisatiebehoeften 
en kiest hiervoor een 
passende methode; 
definieert hiervoor de 
project business case 
(opdracht, 

 Projectmanagementmethode  

 Business case  

 Projectopdrachtdefinitie 

 Projectrollen, mijlpalen, issues, 
planning, mensen en middelen, 
kwaliteits - en risicobeheersing, 
communicatie 

 Projectfasen en -indeling 

 Besluitvormingsstrategieën 
 

 Een opdracht uitwerken in een 
plan van aanpak (incl. 
projectdefinitie, rollen, mijlpalen, 
planning, mensen middelen, 
kwaliteit en risico's) 

 De projectopdracht 
rechtvaardigen door het opstellen 
van een business case 

 Projectmatig een opdracht 
uitvoeren vanuit de 
toebedeelde/zelfgekozen rol 

 Bewaken en verantwoorden van 
de voortgang en kwaliteit van het 
project (eigen bijdragen en team) 

1,  
2,  
3,  
4,  
5 

1 
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Nr Eindkwalificatie Kennis (BOK)8 Vaardigheden (Skills) DD9 HI10 

doelstelling, kosten-
baten), activiteiten, 
mijlpalen, planning, 
geschikte mensen en 
middelen, kwaliteit en 
risico’s. 

en stuurt waar nodig bij  

BIM
-8 

[Procesmanagement] 
De student evalueert 
op systematische 
wijze de (IT) processen 
op basis van 
verschillende bronnen 
en (her)ontwerpt deze 
waarbij gestuurd 
wordt op effectiviteit 
en efficiëntie, alsmede 
op innovatie, 
flexibiliteit en 
integratie met 
beschikbare 
ondersteunende 
technologie. 
 
 
 

 Typeren processen 

 Business process management 
(BPM) 

 Business process modelling 

 Procesanalyse 

 Meten van processen adhv 
relevante KSF/KPI 

 Informatieanalyse 

 (Her)ontwerpen processen adhv 
doelstellingen 

 Kwaliteitsmanagement en –
modellen 

 Stakeholders, proceseigenaren, 
uitvoerders, verantwoordelijken 
benoemen 

 

 Voor een business- en IT-
vraagstuk een informatie- en 
procesanalyse uitvoeren en 
aansluitend een probleem- en 
alternatievenanalyse uitvoeren 

 Voor een business- en IT-
vraagstuk de business 
requirements opstellen 

 Belangrijkste KPI's vaststellen 

 Volgens een geschikte strategie 
(bijv. LEAN, theory of contraints) 
een proces herontwerpen en 
verbeteren, met inbegrip van de 
processtappen, 
verantwoordelijkheden, 
informatievoorziening, 
uitvoerders en andere 
stakeholders 

 Doelgroepgericht de 
(her)ontworpen processen 
(inbegrip van de processtappen, 
verantwoordelijkheden, 
informatievoorziening, 
uitvoerders en andere 
stakeholders) onderbouwd te 
rapporteren en presenteren 
binnen een adviesrapport  

1,  
2,  
3,  
4 

1, 2,  
4 

BIM
-9 

[Implementatie] 
De student bepaalt de 
organisatorische 
(structuur, processen, 
mens, cultuur) 
gevolgen bij de 
implementatie van 
een IT-oplossing en 
plant de 
implementatie en 
ondersteunt de 
uitvoering en 
beheersing waarbij 
rekening gehouden 
wordt met de 
acceptatie van en het 

 Interne - Externe- analyse 

 Strategie 

 SOLL-situatie (structuur, cultuur, 
proces, innovatie, financiën)  

 Veranderstrategie, veranderplan 
en –planning 

 Inrichting informatie-
voorzieningsorganisatie 

 Interventies  

 Impactanalyse  

 Implementatie en evaluatie 

 Omgaan met weerstand 

 Gesprekstechnieken en 
gespreksmodellen voor 
verschillende typen gesprekken 
in organisaties 

 Interne en externe 
organisatieanalyse uitvoeren 

 Voor een business- en IT-
vraagstuk een probleem- en 
veranderingsanalyse uitvoeren 
(SOLL-situatie) 

 Voor een gewenste SOLL-situatie 
een geschikte veranderstrategie 
bepalen en op basis hiervan een 
veranderplan opstellen 

 Voor een opgesteld veranderplan 
een impactanalyse uitvoeren en 
daar waar nodig het plan 
aanpassen 

1,  
2,  
3,  
4 

1, 2,  
5 
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Nr Eindkwalificatie Kennis (BOK)8 Vaardigheden (Skills) DD9 HI10 

draagvlak voor de 
oplossing. 
 

 Strategieën om draagvlak / 
engagement  voor implementatie 
te creëren 

 (H)erkent weerstand die hoort bij 
veranderprocessen en gaat er 
adequaat mee om 

 

BIM
-10 

[Zelfstandigheid] 
De student kan als een 
beginnende 
professional 
zelfstandig een 
authentieke 
beroepsopdracht 
uitvoeren die leidt tot 
een of meer 
beroepsproducten en 
de uitvoering ervan 
verantwoorden. 

 Kennis van de laatste 
ontwikkelingen in het vakgebied 
die vereist is voor de beroeps-
opdracht. 

 Past kennis en inzicht nodig voor 
de beroepsopdracht zelfstandig 
en op een professionele wijze toe.  

 Verbetert waar nodig en mogelijk 
de beroepspraktijk op het gebied 
van de beroepsopdracht. 

 Is in staat om informatie, ideeën 
en oplossingen betreffende de 
beroepsopdracht over te brengen 
op een publiek bestaande uit 
specialisten of niet-specialisten.  

 Verantwoordt zijn eigen handelen 
in de beroepspraktijk en 
reflecteert daarop op een 
professionele wijze. 

1,  

2,  

3,  

4,  

5 

1,  

2,  

3,  

4,  

5 

 

B. Eindkwalificaties HBO-ICT profiel Software Development (SD) 

Nr Eindkwalificatie Kennis (BOK)11 Vaardigheden (Skills) DD12 HI13 

SD-

1 

[Software Requirements] 

De student analyseert en 

specificeert de eisen aan 

een ICT-oplossing op 

basis van de 

gebruikersbehoeften op 

een gestructureerde en 

gestandaardiseerde 

manier. Valideert de 

opgestelde eisen. 

Beheert (veranderende) 

eisen tijdens het 

software-

ontwikkeltraject.  

 

 

 Problem vs solution domain 

(stakeholder needs, software 

features, software 

requirements) 

 Requirements specificatie 

(use cases, user stories, 

conceptuele modellen, 

FURPS+) 

 Requirements attributen 

 Requirements traceability 

 Requirements proces 

 Change management 

 Requirements validatie  

 Requirements tools 

 Documenteren van requirements. 

 Rapporteren en presenteren van 

een functioneel ontwerp voor 

stakeholders. 

 Analyseren van 

gebruikersbehoeften. 

 Beoordelen van kwaliteit 

(consistentie, compleetheid) van een 

verzameling requirements. 

1,  

2,  

3,  

4 

2 

SD-

2 

[Software Design]  

De student kan op basis 

van de requirements de 

 Software Design principes 

(abstractie, decompositie en 

modulariteit, koppeling en 

 Opstellen en communiceren van het 

detailontwerp. 

1,  

2,  

3,  

4 

                                                           
11 BOK: Body of Knowledge 
12 Dublin descriptoren. Het nummer in deze kolom correspondeert met de nummering in het overzicht van 
dublindescriptoren hiervoor. 
13 Domeincompetenties HBO ICT. Het nummer in deze kolom correspondeert met de nummering in het overzicht 
van dublindescriptoren hiervoor. 
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Nr Eindkwalificatie Kennis (BOK)11 Vaardigheden (Skills) DD12 HI13 

interne structuur – de 

elementen en hun 

relaties - van een data-

intensief en 

gedistribueerd 

softwaresysteem 

bepalen, zowel op top-

level niveau 

(architectuur) als ook op 

gedetailleerd niveau 

(ontwerp). 

 

De student kan de 

gemaakte ontwerpkeuzes 

onderbouwen, past 

tijdens het ontwerpen 

standaard notaties en 

best practices uit het 

beroepenveld toe, en 

houdt in het ontwerp 

rekening met mogelijke 

onderhoudsvragen. 

cohesie, information hiding, 

etc.) 

 Ontwerpnotaties (UML, 

ERM, ...) 

 Statische modellen (o.a. 

conceptuele datamodellen, 

class diagrams) 

 Dynamische modellen (o.a. 

activity diagrams, state 

machine diagrams, sequence 

diagrams) 

 Design strategieën en 

methodes: 

- top down vs bottom up 

- object oriented 

- data centered 

 Design tools 

 Alternatieve ontwerpen evalueren 

aan de hand van kwaliteitscriteria. 

 Actief participeren in design reviews. 

4 

SD-

3 

[Software Architecture] 

De student kan op basis 

van de non-functional 

requirements de interne 

structuur op top-level 

niveau van een data-

intensief en 

gedistribueerd 

softwaresysteem 

bepalen.  

 

De student kan de 

gemaakte architecturele 

keuzes onderbouwen en 

past tijdens het 

ontwerpen van de 

architectuur best 

practices uit het 

beroepenveld toe.  

 Software Architectuur: 

- Architectuurstijlen 

- Architecturele views 

- Design Patterns 

- Frameworks 

 Softwarekwaliteitsattributen: 

- performance, security, 

availibility 

- maintainability, portability, 

reusability 

 Architectuur Notaties (o.a. 

UML, Lagenmodel) 

 Architectural Views (4+1) 

 Niet-functionele eisen vertalen naar 

architectuuroplossingen. 

 Architecturele prototypes realiseren 

en evalueren. 

 Opstellen en communiceren van een 

software architectuur. 

 Actief participeren in architectuur 

reviews. 

1,  

2,  

3,  

4 

2,  

4,  

5 

SD-

4 

[Software Construction] 

De student kan op basis 

van een ontwerp 

werkende en 

betekenisvolle data-

intensieve en 

gedistribueerde software 

systemen realiseren, 

 Software Construction 

basiskennis: 

- programmeertalen en 

taalelementen 

- datastructuren 

- algoritmes en complexiteit 

- database basics en 

database management 

 Vertalen van ontwerp naar code 

 Participeren in code reviews 

 Schrijven van technische 

overdrachtsdocumentati. 

 Schrijven van Clean Code. 

 Gebruik van Software Construction 

Tools. 

1,  

2,  

3,  

4 

5 
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Nr Eindkwalificatie Kennis (BOK)11 Vaardigheden (Skills) DD12 HI13 

schrijft begrijpbare en 

hoogwaardige source 

code en past 

professionele tools en 

technieken toe om dit te 

bereiken, en kan in 

teamverband een 

volledig geïntegreerd en 

systeem opleveren, dat 

klaar is voor 

ingebruikname. 

 Software Construction 

basisprincipes:  

- hergebruik  

- verminderen van 

complexiteit 

- onderhoudbaarheid  

- uitbreidbaarheid 

 Software Construction 

proces 

 Unit testing 

 Software Construction Tools 

(Processing, Eclipse, GUI-

Builders, Unit testing tools, 

Sonar, Jenkins, Git). 

SD-

5 

[Software Testing and 

Quality] 

De student kan aantonen 

dat het systeem aan de 

geïdentificeerde 

requirements voldoet en 

dat de opgeleverde 

producten, onder andere 

de source code, aan 

vooraf gedefinieerde 

kwaliteitscriteria 

voldoen.  

  

 Soorten tests: 

- Unit test, Integration 

test, System test. 

- Acceptatietest, 

Installatietest, 

Performance test  

 Testtechnieken 

 Software Testing and Quality 

Tools (JUnit, Selenium, 

Sonar) 

 Software Quality basiskennis: 

- Quality requirements 

- Software Process 

Quality 

- Software Product 

Quality 

 Software Quality 

Management Processes: 

- Verificatie en validatie 

- Reviews 

 Opstellen van een testplan en -

strategie.  

 Opstellen van testcases en -

scenario’s. 

 Ontwerpen van Opstellen van een 

testplan en rapporteren van 

testresultaten. 

 

1,  

2,  

3,  

4 

5 

SD-

6 

[Software Engineering 

Process and 

Management] 

De student kan in een 

multidisciplinaire 

omgeving op grond van 

de gekozen 

ontwikkelmethodiek, 

passend bij de context en 

inhoud van de opdracht, 

een software-

ontwikkeltraject 

projectmatig inrichten en 

uitvoeren, kiest geschikte 

methoden en technieken, 

 Project Planning 

 Projectuitvoering 

(implementatie, 

monitoring/control) 

 Review en Evaluatie 

 Software Process Definition 

(Roles, Tasks, Artefacten…) 

 Life Cycles (waterval, 

iteratief, incrementeel) 

 Examples (Scrum, RUP, ...) 

 Modeling principes (syntax, 

pre-/postconditions)  

 Types of models (behavioral, 

structural, information) 

 Samenwerken in een 

multidisciplinair team. 

 Gemotiveerde keuze maken uit 

beschikbare modellen en deze 

geïntegreerd inzetten. 

 Gemotiveerde keuze maken uit 

beschikbare methoden en 

technieken en deze inzetten. 

 Is in staat om kritisch terug te kijken 

op een (deel van een) software-

ontwikkeltraject. Reflecteert op zijn 

eigen rol, de toegepaste methoden 

en technieken, het gerealiseerde 

product en het proces en benoemt 

verbeterpunten. Kan zichzelf sturen 

1,  

2,  

3,  

4,  

5 

1 
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Nr Eindkwalificatie Kennis (BOK)11 Vaardigheden (Skills) DD12 HI13 

past deze toe, en 

bewaakt de voortgang 

van het project door 

gebruik te maken van 

procesondersteunende 

tools. 

 Model analyse (consistentie, 

correctheid, 

traceerbaarheid) 

in zijn beroepsmatig functioneren en 

beroepsmatige ontwikkeling. 

SD-

7 

[Research]  

De student kan een 

probleem op het terrein 

van Software 

Development 

(bijvoorbeeld inzet van 

nieuwe technologieën) 

oplossen door een 

kleinschalig onderzoek 

uit te voeren op een 

systematische, 

methodisch 

verantwoorde wijze, en 

kan de conclusies daaruit 

onderbouwen en 

effectief communiceren. 

 ICA-methodenkaart voor 

praktijkonderzoek 

 Empirische methodes en 

experimentele technieken 

 Modeling, Prototyping, 

Simulation  

 Standards 

 Root Cause Analysis 

 Lezen en waarderen van beschikbare 

bronnen.  

 Schrijven, presenteren en uitvoeren 

van een onderzoeksplan en 

onderzoeksresultaat. 

 Verbetert eigen werkprocessen door 

te reflecteren op eigen ervaringen.  

1,  

2,  

3,  

4,  

5 

2,  

4,  

5 

SD-

8 

[Self Support] 

De student kan als een 

beginnende professional 

zelfstandig een 

authentieke 

beroepsopdracht 

uitvoeren die leidt tot 

een of meer 

beroepsproducten en de 

uitvoering ervan 

verantwoorden. 

 Kennis van de laatste 
ontwikkelingen in het 
vakgebied die vereist is voor 
de beroepsopdracht. 

 Past kennis en inzicht nodig voor de 
beroepsopdracht zelfstandig en op 
een professionele wijze toe.  

 Verbetert waar nodig en mogelijk de 
beroepspraktijk op het gebied van de 
beroepsopdracht. 

 Is in staat om informatie, ideeën en 
oplossingen betreffende de 
beroepsopdracht over te brengen op 
een publiek bestaande uit 
specialisten of niet-specialisten.  

 Verantwoordt zijn eigen handelen in 
de beroepspraktijk en reflecteert 
daarop op een professionele wijze. 

1,  

2,  

3,  

4,  

5 

1,  

2,  

3,  

4,  

5 

 

2. Bacheloropleiding COMMUNICATION & MEDIA DESIGN (CMD) 

De deeltijdse opleidingsvariant van CMD heeft 4 afstudeerprofielen: Interaction Design (IxD), 

Experience Design, Content Design, Media Management.  

 

Voor deze opleiding zijn eindkwalificaties opgesteld, waaraan de student moet voldoen om zijn 
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bachelordiploma te behalen. In het Nederlandse HBO wordt landelijk vastgesteld wat de 

zogenaamde domeincompetenties zijn én moet duidelijk worden gemaakt hoe de eindkwalificaties 

zich verhouden tot internationale, Europese standaarden, zodat de waarde van diploma’s in Europa 

vergeleken kan worden. Dat laatste gebeurt via de zogenaamde Dublin Descriptoren. In 

onderstaande tabel staan de dublindescriptoren en de domeincompetenties CMD. 

Dublin Descriptoren INCMD-competenties 

1. Kennis en inzicht 

2. Toepassen van kennis en inzicht 

3. Oordeelsvorming 

4. Communicatie 

5. Leervaardigheden 

A. Oriënteren en begrijpen 
B. Conceptualiseren 
C. Verbeelden en prototypes maken 
D. Evalueren 
E. Inter- en multidisciplinair 

samenwerken 
F. Initiëren, organiseren en regisseren 
G. Manifesteren en presenteren 
H. Ontwikkelen en reflecteren 
I. Onderzoeken 

Dublin Descriptoren en INCMD-competenties. 

De eindkwalificaties van de CMD-propedeuse en eindkwalificaties van de CMD-opleiding zijn voor dit 

studiejaar vastgelegd als omschreven in onderstaande tabellen.  

CMD-competenties voor de propedeuse, niveau 1 

versie 1.0, mei 2018 

Dublin 

Descriptoren 

INCMD-

Competenties 

O
n

tw
e

rp
p

ro
ce

s 

[Ontwerpproces inrichten] Je gebruikt door de docent aangereikte methoden en 

technieken om een ontwerp te maken en je legt jouw keuzes en gemaakte stappen vast. 
1, 2, 3 A, B, C ,D, F 

[Ontwerpproces bijsturen] Je verzamelt feedback bij gebruikers, medestudenten of 

docenten en je past je ontwerp aan op deze feedback. 
1, 2, 3 A, B, C, D, F 

[Samen ontwerpen] Je werkt samen met andere studenten aan een ontwerp. 3, 4 E 

O
n

tw
e

rp
-

o
n

d
e

rz
o

e
k [Onderzoeken] Je doet onderzoek met gegeven onderzoeksmethoden om tot gefundeerde 

oplossingen te komen in alle fasen van het ontwerpproces. 1, 2 ,3, 5 I 

O
p

lo
ss

in
gs

-

re
p

e
rt

o
ir

e 

[Oplossingen] Je kent verschillende digitale communicatiemogelijkheden en je kiest er een 

die past bij een specifieke doelgroep. 
1, 2, 3 A, B, C, D 

[Ontwerpen] Je kunt een ontwerp van een interactie in een prototype weergeven waarmee 

je een boodschap aan een doelgroep kunt overbrengen. 
1, 2, 3 A, B, C, D 

Th
e

o
ri

e
/ 

B
as

is
ke

n
n

is
 

[Theorie] Je baseert je oplossingen op kennis van ontwerpen, interactie tussen mens en 

media en businessprocessen. 1, 2, 3, 5 A, B, C, D 

M
an

if
e

st
e

re
n

 e
n

 

R
e

fl
e

ct
e

re
n

 

[Manifesteren] Je voert onder begeleiding een opdracht uit. Je legt de stappen die je hebt 

genomen vast en je kunt dit onderbouwen en presenteren. 
4, 5 G 

[Reflecteren] Je beschrijft welke vaardigheden je goed of niet goed onder de knie hebt, je 

kunt een leerdoel formuleren en activiteiten bepalen en uitvoeren om je leerdoel te 

behalen.  

4 ,5 H 
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CMD-competenties, niveau 3 

versie 4.7, mei 2018 

Dublin 

Descriptoren 

INCMD-

Competenties 

O
n

tw
e

rp
p

ro
ce

s 

[Ontwerpproces inrichten] Je kunt een ontwerpproces organiseren en daarbinnen 

verschillende theorieën, methoden en technieken toepassen voor het onderzoeken, 

conceptualiseren, realiseren, evalueren en verantwoorden van een ontwerp. 

1, 2, 3 A, B, C ,D, F 

[Ontwerpproces bijsturen] Je werkt iteratief: je test en evalueert voortdurend de 

uitkomsten van het ontwerpproces bij de doelgroep(en) en je past waar nodig het proces en 

je ontwerp aan. 

1, 2, 3 A, B, C, D, F 

[Samen ontwerpen] Je bent in staat om het ontwerpproces samen met anderen te doen: 

met andere disciplines, de opdrachtgever(s), de doelgroep(en) en eindgebruiker(s).  
3, 4 E 

O
n

tw
e

rp
-

o
n

d
e

rz
o

e
k [Onderzoeken] Je doet methodisch onderzoek om tot gefundeerde oplossingen te komen in 

alle fasen van het ontwerpproces. Je kiest en combineert methodes die passen bij de 

inhoud van het onderzoek. 
1, 2 ,3, 5 I 

O
p

lo
ss

in
gs

re
p

e
rt

o
ir

e
 

Business Media Design     

[Bedrijfsprocessen] Je kunt digitale communicatieprocessen van en voor organisaties in 

kaart brengen, op waarde schatten en de benodigde media daarvoor (her)ontwerpen. 
1, 2, 3 A, B, C, D 

[Bedrijfscommunicatieontwerp] Je kunt vanuit een creatief proces, samen met de 

opdrachtgever(s)/belanghebbenden, een breedgedragen communicatiestrategie 

vormgeven. Je gebruikt daarvoor onder andere creative briefings en co-creatiesessies. 

1, 2, 3 A, B, C, D 

Content Design     

[Communicatieoplossingen] Je kunt kiezen uit verschillende communicatieoplossingen, 

deze op waarde schatten en de juiste kiezen voor de specifieke doelgroep. 
1, 2, 3 A, B, C, D 

[Mediaontwerp] Je kunt middelen ontwerpen met onder andere tekst, beeld en geluid, 

waarmee je een doelgroep kunt informeren, overtuigen of hun gedrag kunt beïnvloeden. 
1, 2, 3 A, B, C, D 

Experience Design     

[Gebruikerservaringen] Je kunt gebruikerservaringen met een verhalende en interactieve 

component ontwerpen, vanuit inzicht in de probleemsituatie en de belanghebbenden. 
1, 2, 3 A, B, C, D 

[Ervaringontwerp] Je kunt interactieve prototypes van gebruikerservaringen, zoals een 

serious game of een fysiek of virtueel model, realiseren waarmee je een doelgroep kunt 

informeren, overtuigen of hun gedrag beïnvloeden. 

1, 2, 3 A, B, C, D 

Interaction Design     

[Interactieprincipes] Je kunt op basis van actuele gebruiksgerichte ontwerpprincipes een 

informatie- en interactieontwerp maken. 
1, 2, 3 A, B, C, D 

[Interactieontwerp] Je kunt door middel van prototypes een interactieontwerp realiseren 

waarmee je een gebruiker kunt informeren, overtuigen of hun gedrag kunt beïnvloeden.  
1, 2, 3 A, B, C, D 

Th
e

o

ri
e

/B

as
is

k

e
n

n
i

s Business Media Design     
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[Businesstheorie] Je baseert je oplossingen op kennis van business processen, 

communicatieleer en projectmanagement en kan ze met behulp van deze kennis 

verantwoorden. 

1, 2, 3, 5 A, B, C, D 

Content Design     

[Communicatietheorie] Je baseert je oplossingen op kennis van communicatieleer, 

esthetiek, retorica en/of semiotiek en kan ze met behulp van deze kennis verantwoorden.  
1, 2, 3, 5 A, B, C, D 

Experience Design     

[Experiencetheorie] Je baseert je oplossingen op kennis van sociale/cognitieve psychologie, 

game mechanics en/of storytelling en kan ze met behulp van deze kennis verantwoorden. 
1, 2, 3, 5 A, B, C, D 

Interaction Design     

[Interactietheorie] Je baseert je oplossingen op kennis van sociale/cognitieve psychologie 

en interactie-esthetiek en kan ze met behulp van deze kennis verantwoorden. 
1, 2, 3, 5 A, B, C, D 

M
an

if
e

st
e

re
n

 e
n

 

R
e

fl
e

ct
e

re
n

 

[Manifesteren] Je kunt zelfstandig een beroepsopdracht uitvoeren. Je kunt gedurende het 

gehele ontwerpproces de uitvoering en resultaten onderbouwen, presenteren en 

documenteren. 

4, 5 G 

[Reflecteren] Je reflecteert op jouw beroepsmatig functioneren en je ontwikkeling. Je bent 

je daarbij bewust van je persoonlijke sterktes en zwaktes. Je kunt jezelf daarin sturen en 

neemt eigen standpunten in. 

4 ,5 H 

 

CMD-competenties, Dublin Descriptoren en INCMD-competenties. 
  

 

Routes naar diplomering 

Studenten hebben de keuze uit 4 profielen. Afhankelijk van het gekozen profiel worden 2 van de 3 

modules uit de hoofdfase gekozen. In onderstaand overzicht de te volgen modules per profiel: 

PROFIELEN 

M
O

D
U

LE
S 

U
se

r 
C

en
te

rd
 

D
es

ig
n

  U
C

D
 

C
o

n
te

n
t 

D
es

ig
n

 

C
D

 

Tr
an

sm
ed

ia
 

St
o

ry
te

lli
n

g 
 T

M
S 

A
d

ap
ti

ve
 

A
p

p
lic

at
io

n
 

D
es

ig
n

  A
A

D
 

Se
ri

o
u

s 
G

am
in

g 
SE

G
A

 

Em
b

ed
d

ed
 

M
ed

ia
 O

b
je

ct
s 

EM
M

 

P
ro

fe
ss

io
n

al
 

Sk
ill

s 

A
fs

tu
d

er
en

 
Content Design          

Media Management         

Interaction Design         

Experience Design         
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3. Interne organisatie  
 

Faculteiten, domeinen en instituten 

De HAN kent de volgende 4 faculteiten: Economie en Management (FEM), Educatie (FE); Gezondheid, 

Gedrag en Maatschappij (FGGM); Techniek (FT). HAN Masterprogramma’s is een interfacultair instituut 

dat onderdak biedt aan alle masteropleidingen van de HAN. De ondersteunende diensten van de HAN 

zijn ondergebracht in het servicebedrijf (SB). Binnen de faculteiten zijn aan elkaar verwante 

bacheloropleidingen en daarbinnen vallende Ad-programma’s geclusterd in domeinen. Een instituut is 

een organisatorische eenheid die uit een of meer domeinen bestaat. Het instituut ICA kent de volgende 

domeinen: HBO-ICT en Communication & Multimedia Design. 

 

Management en organisatie op faculteits- en instituutsniveau 

Faculteitsdirecteur:  mw. Dr. J. Hoekstra 

Instituutsdirectie: dhr. Ir. P. Koburg en mw. M. Beckers, MSM.  

 

Examencommissie(leden)  

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 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. 
 
Zie ook het reglement examencommissie in deel 2B van dit opleidingsstatuut.  
 

Leden van de examencommissie:  

ir. J. H. Wijbenga 
drs. C.M. Engelbart 
drs. J.O. Colet 
ing. C.N. Landman 
J. Rijkmans MA 
 

Medezeggenschap en inspraak van studenten en medewerkers op HAN-, faculteits- en instituutsniveau 

Bij de HAN is inspraak en medezeggenschap geregeld op verschillende niveaus binnen de organisatie: 

opleidingscommissies, faculteitsraden en de (centrale) medezeggenschapsraad.  

 

Opleidingscommissie (OC) 

Op opleidingsniveau is er een opleidingscommissie. De opleidingscommissie adviseert over allerlei 
opleidingszaken, zoals over de Onderwijs- en Examenregeling en de uitvoering ervan. De 
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opleidingscommissie heeft ook instemming op enkele onderdelen van de Onderwijs- en Examenregeling. 
Het aantal leden van de opleidingscommissie varieert per opleiding. De helft van de 
opleidingscommissie bestaat uit docenten, de helft uit studenten. Als student of docent kun je via de 
opleidingscommissie meedenken over het onderwijs en de organisatie van jouw opleiding. Vraag bij je 
opleidingsmanager meer informatie over de opleidingscommissies. 

 

Faculteitsraad (FR) 

Op faculteitsniveau is er een faculteitsraad. Deze raad heeft het recht om alle faculteitszaken te 
bespreken en vragen te stellen aan de directie. Die is verplicht hierop gemotiveerd te reageren. De 
faculteitsraad heeft instemmingsrecht als het gaat om beleid, begroting, onderwijs- en 
examenregelingen enzovoorts. Een faculteitsraad bestaat uit 12 leden: 6 personeelsleden en 6 
studenten. 
Als student kunt u in de faculteitsraad meepraten over het beleid van de faculteit als geheel, maar ook 
over het beleid van alle instituten die onder de faculteit vallen.  
 
Zie HAN-Insite> ‘Medezeggenschap’ voor de samenstelling van de faculteitsraad en de ambtelijke 

ondersteuning.  

 

Medezeggenschapsraad (MR) 

Via de medezeggenschapsraad hebben personeel en studenten op HAN-niveau inspraak. Het CvB is 

verplicht gemotiveerd op vragen en opmerkingen te reageren. De medezeggenschapsraad heeft 

instemmingsrecht als het gaat om beleid, begroting, onderwijs- en examenregelingen enzovoorts. De 

medezeggenschapsraad bestaat uit 16 leden: 8 personeelsleden en 8 studenten.  

Als student of medewerker kunt u in de medezeggenschapsraad meepraten over het algemene en vaak 

abstracte beleid van de hogeschool.  

Zie HAN-Insite > ‘Medezeggenschap’ voor de samenstelling van de medezeggenschapsraad en het 

secretariaat. 

 

Kwaliteitszorg  

Systeem van kwaliteitszorg van het domein/instituut 

Het instituut peilt regelmatig de mening van studenten over zaken die betrekking hebben op het 

onderwijs in de ruime zin van het woord. In de eerste plaats het feitelijke onderwijs dat in een bepaalde 

periode wordt aangeboden, maar bijvoorbeeld ook het studiemateriaal, de planning van de contacturen 

en studietaken.  

Beroepenveldcommissie ICA 

Om de kwaliteit van de opleiding te kunnen bewaken, hecht ICA groot belang aan de mening van 

deskundigen uit de werkvelden waarvoor opgeleid wordt. Deze deskundigen worden regelmatig 

geraadpleegd, in allerlei verbanden.  
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Raad van Advies (RvA) 

De Raad van Advies heeft tot taak om de directie van ICA te adviseren en aanbevelingen te doen over de 

arbeidsmarkt- en bestuurlijke ontwikkelingen op het gebied van informatica en communicatie. 

Desgevraagd kan de Raad van Advies toestemming geven om bepaalde activiteiten van ICA te 

ondersteunen door het gebruik van de naam van de organisaties die deel uitmaken van de Raad van 

Advies. 

Externe toezichthouder 

Om een oordeel over de kwaliteit van het examen te vormen, wordt er toezicht gehouden door externe 
toezichthouders te benoemen.  
De beoordeling over de kwaliteit van het examen betreft in het bijzonder:  

1. de kwaliteit van toetsing en beoordeling; 

2. de kwaliteit van studenten (realisatie van de beoogde (eind)kwalificaties); 

3. de organisatorische kwaliteit van het examen. 

 

Lesdagen en lestijden  

Voor de deeltijd-opleidingen zijn binnen ICA de donderdagmiddag (vanaf 14:00uur) en -avond (tot 

maximaal 22:00uur) gereserveerd. De dinsdagavond kan gebruikt worden voor een online-bijeenkomst 

of het afnemen van tentamens.  

Indien nodig en in overleg kan incidenteel van deze tijden afgeweken worden omdat de invulling van 

deeltijdonderwijs flexibiliteit van alle betrokken partijen vraagt.   

 

Jaarplanning, vakantie-, tentamen- en herkansingsperiodes 

Voor de jaarplanning verwijzen we naar Insite HAN. Tentamen en herkansingsmomenten worden per 

module bepaald. De planning hiervan wordt op OnderwijsOnline gepubliceerd.  

 

Studentenvoorzieningen op faculteits- en instituutsniveau 

Campusdecaan 

Het campusdecanaat is een decanaatsvoorziening voor de campus in Arnhem en de campus in 

Nijmegen. De decanen vormen een tweedelijnsvoorziening voor studenten op het gebied van 

studentbegeleiding. Uw studieloopbaanbegeleider (slb’er)14 is het eerste aanspreekpunt voor u binnen 

de HAN. U kunt bij het campusdecanaat terecht als u:  

 Financiële problemen heeft t.g.v. ziekte of bijzondere omstandigheden; 

 Persoonlijke problemen heeft waardoor u niet goed kunt studeren en verwijzing nodig is; 

 Een functiebeperking of chronische ziekte heeft en u (samen met de senior slb’er) wilt 

bespreken of bepaalde voorzieningen om te kunnen studeren geregeld kunnen worden; 

                                                           
14 Bij het instituut Student Performance Coach genoemd. 
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 Algemene vragen heeft over de combinatie topsport en studie; 

 U zich wilt uitschrijven in verband met ziekte of bijzondere omstandigheden; 

 Hulp nodig heeft bij bezwaar- en beroepsprocedures.  

Zie voor meer informatie en de contactgegevens van de campusdecanen de volgende website: 

https://www.han.nl/insite/campusdecanaat.  

 

Vertrouwenspersonen 

De HAN is een organisatie waar we met respect met elkaar omgaan. Helaas kan het echter ook bij ons 

voorkomen dat u als student te maken krijgt met ongewenst gedrag. U kunt zich dan wenden tot één 

van de vertrouwenspersonen. Iedere melding wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Slechts na uw 

toestemming onderneemt de vertrouwenspersoon eventuele verdere stappen.  

Zie voor meer informatie en de contactgegevens van de vertrouwenspersonen de volgende website: 

http://www.han.nl/insite/vertrouwenspersoon.  

 

Bureau Klachten en Geschillen  

Heeft u een klacht over een HAN-medewerker? Bent u het niet eens met een beoordeling of opdracht? 

Het Bureau Klachten en Geschillen zorgt ervoor dat klachten en beroepschriften bij de juiste 

hogeschoolorganen terechtkomen. Verder verzorgt het bureau het secretariaat van het College van 

Beroep voor de Examens. Het Bureau Klachten en Geschillen is te bereiken via:  

E- mail adres: bureau.klachtengeschil@han.nl 
Telefoonnummer: 026-3691504 
Adres: Verlengde Groenestraat 75, Nijmegen / Postbus 31178, 6503 CD NIJMEGEN  
 

Ombudsman 

Met klachten over onbehoorlijke gedragingen of situaties binnen de HAN kunt u terecht bij een 

onafhankelijke ombudsman. Zijn rol is bemiddelend; uitspraken van de ombudsman zijn juridisch niet 

bindend. De ombudsman is de heer Egbert Hulshof (E-mail adres: egbert.hulshof@han.nl 

ombudsman@han.nl – telefoonnummer: 024- 353 05 28 / 06-23 22 89 74).  

 

Studenteninformatievoorziening  

Vraagpunt studentzaken 

Alle faculteiten hebben een Vraagpunt Studentzaken. Hier kunnen studenten terecht met vragen over 

zaken als (her)inschrijving voor een opleiding, het aanvragen van een bewijs van inschrijving, het 

aanvragen van een machtiging betaling collegegeld etc. 

Het vraagpunt is te vinden op: 

https://www.han.nl/insite/campusdecanaat
http://www.han.nl/insite/vertrouwenspersoon
mailto:bureau.klachtengeschil@han.nl
mailto:egbert.hulshof@han.nl
mailto:ombudsman@han.nl
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Ruitenberglaan 26, 6826CC Arnhem | 026 3658 255 of 026 3658 325 | onderwijsbureauICA@HAN.nl 

 

HAN Voorlichtingscentrum  

Met uw vragen kunt u terecht bij de medewerkers van het HAN-voorlichtingscentrum. Zij kunnen u alles 

vertellen over bijvoorbeeld de (master)opleidingen, samenwerkingsvormen, voorlichtingsactiviteiten of 

organisatiegegevens van de HAN. Hieronder staan de contactgegevens: 

HAN Voorlichtingscentrum (HVC) – openingstijden maandag t/m vrijdag 09:00 – 17:00 uur 
E-mailadres: info@han.nl 
Telefoonnummer: 024- 353 05 00 – Faxnummer: 024- 344 97 94 
 

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, vindt u op de website van de studiecentra: 

www.han.nl/studiecentra. 

 

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 partner 

universiteiten, studie 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 (RB31) en Nijmegen (K33). Kom langs met uw vragen of kijk op de Insite-

pagina van het International Office.  

I: www.han.nl/insite/internationaloffice 

 

Overige voorzieningen  

 
Sportfaciliteiten 

Studenten van de HAN kunnen een sportabonnement aanschaffen, waarmee gebruik gemaakt kan 

worden van de accommodaties van HAN Seneca (het centrum voor sport en gezondheid van de HAN), 

de accommodaties van de Gemeente Arnhem of de sportfaciliteiten van de Radboud Universiteit 

Nijmegen. Zie voor meer informatie de volgende website: www.han.nl/start/bachelor-

opleidingen/studeren-bij-de-HAN/sporten-bij-han en www.han.nl/insite/studentenvereniging. 

mailto:info@han.nl
http://www.han.nl/studiecentra
http://www.han.nl/start/bachelor-opleidingen/studeren-bij-de-HAN/sporten-bij-han
http://www.han.nl/start/bachelor-opleidingen/studeren-bij-de-HAN/sporten-bij-han
http://www.han.nl/insite/studentenvereniging
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HAN Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap (CvVO) 

HAN CvVO is een onderdeel van de HAN dat focust op activiteiten rondom valoriseren en 

ondernemerschap.  

Telefoonnummer: (026) 365 82 66 
E-mailadres: CvVO@han.nl 
HAN CvVo is tevens bereikbaar via: http://specials.han.nl/themasites/cvvo/ 

 

Arbobeleid voor studenten 

Wilt u meer weten over regelgeving en voorzieningen voor studenten op het gebied van veiligheid en 

gezondheid? Kijk dan op HAN-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=insi

te 

 
HAN-talencentrum 

Bij het HAN-talencentrum kunnen studenten, medewerkers en externe partijen terecht voor al hun 

vertaalvragen en voor uiteenlopende cursussen, trainingen en workshops op het gebied van 

taalvaardigheid.  

We hebben een uitgebreid en gevarieerd aanbod met cursussen Nederlands, Engels, Duits, Frans en 

Spaans. HAN-studenten ontvangen 30% korting op een cursus moderne vreemde taal. Daarnaast 

kunnen studenten bij het HAN-talencentrum terecht voor cursussen schrijven en spelling. Er is ook een 

cursus voor studenten met dyslexie. De cursussen zijn bedoeld voor Nederlandstalige, Duitstalige en 

anderstalige studenten.  

Zie voor meer informatie de volgende website: www.han.nl/talencentrum 

 
 

   

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
http://www.han.nl/talencentrum
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DEEL 2 REGELINGEN BETREFFENDE HET ONDERWIJS EN DE TENTAMENS 
 

DEEL 2A KADER OER deeltijdse bacheloropleidingen HBO-ICT en 

Communication & Multimedia Design 
 

Inleiding 
De opleiding HBO-ICT neemt in 2018-2019 volledig deel aan het experiment leeruitkomsten, de 
opleiding Communication & Multimedia Design slechts ten dele, waardoor u daar te maken heeft met 
twee soorten modules.  
Voor studenten die niet deelnemen aan het onderwijs binnen het bedoelde experiment leeruitkomsten 
(studenten die hun opleiding nog moeten afmaken volgens de oude aanbod) gelden de bepalingen zoals 
opgenomen in het OER 2017/2018 of eerder. 
  
In Deel 3.1., hoofdstuk 1 van dit Opleidingsstatuut vindt u aangegeven welke modules tot het 
experiment behoren en in Deel 3.2., hoofdstuk 1 staan de modules van de opleiding Communication & 
Multimedia Design die nog niet in het experiment worden uitgevoerd.  

Als de bepalingen in de OER de gehele opleiding betreffen en een van elkaar afwijkende inhoud lijken te 
hebben, dienen ze in samenhang met elkaar in het perspectief van de overgangsfase geïnterpreteerd te 
worden.  
 
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 

2018-2019 van de ten dele  aan het experiment leeruitkomsten deelnemende deeltijdse en duale 
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bacheloropleidingen HBO-ICT en Communication & Multimedia Design, hierna te noemen: de 

opleidingen. 

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 en onderwijseenheden in samenhang zijn uitgewerkt in 

hoofdstuk 1, 2 en 3 van deel 3 van het opleidingsstatuut. Als tentamens met goed gevolg zijn 

afgelegd in voorgaande studiejaren van de opleidingen die niet meer tot de nu voorgeschreven 

eenheden van leeruitkomsten of onderwijseenheden behoren, dan is in bijlage 1 of 2 van deze 

regeling bepaald of en in hoeverre deze tot de eenheden van leeruitkomsten, de 

onderwijseenheden, de modules en de examens worden gerekend.  

b. Daarnaast is in bijlage 1, 2 en 3 geregeld dat bepaalde (deel-)tentamens – die niet behoren tot 

eenheden van leeruitkomsten of onderwijseenheden van dit studiejaar, maar wél tot die van het 

vorige studiejaar en/of het daaraan voorafgaande studiejaar – nog kunnen worden afgelegd, indien 

deze in de twee voorafgaande studiejaren niet met goed gevolg zijn afgelegd. 

5. Als tentamens met goed gevolg zijn afgelegd van de door de opleiding verzorgde minoren in 

voorgaande studiejaren die nu niet meer zijn opgenomen in het minorenaanbod (hoofdstuk 5 van 

deel 3 van het opleidingsstatuut), dan is in bijlage 3 van deze regeling bepaald of en in hoeverre 

deze tot het huidige minorenaanbod worden gerekend.  

6. In afwijking van lid 2 is niet deze regeling, maar de onderwijs- en examenregeling van de 

opleidingen(en) zoals vastgesteld voor het studiejaar 2015-2016 van toepassing op het onderwijs, de 

tentamens en het examen van de propedeutische fase van de opleiding(en) voor deeltijdse en duale 

studenten die reeds waren ingeschreven voor de propedeutische fase van de opleiding(en) in het 

studiejaar 2015-2016 en/of in de studiejaren daaraan voorafgaand en het propedeutisch examen 

nog niet hebben gehaald.  

7. In afwijking van lid 2 is niet deze regeling maar de onderwijs- en examenregeling van de 

opleiding(en) zoals vastgesteld voor het studiejaar 2015-2016 van toepassing op de tentamens en 

het examen van de post-propedeutische fase van de opleiding voor studenten die reeds waren 

ingeschreven voor de post-propedeutische fase van de opleiding(en) in het studiejaar 2015-2016 

en/of in de studiejaren daaraan voorafgaand en het afsluitend bachelorexamen nog niet hebben 

gehaald. 

 

Artikel 1.2. Begripsbepalingen 

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

gelden.  

 

Artikel 1.3. Doel van de opleidingen  

Het doel van de opleiding is dat de student op hbo-bachelorniveau de kennis, het inzicht en de 

vaardigheden verwerft van een startbekwame beroepsbeoefenaar op het gebied van ICT, in de opleiding 

HBO ICT;op het gebied van communicatie en multimedia design, in de opleiding Communication & 

Multimedia Design. 
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Paragraaf 2: Toelating tot de opleiding 
 

Artikel 2.1 Vooropleidingseisen en nadere vooropleidingseisen (profiel, vakken, 

programmaonderdelen)  

Iemand is toelaatbaar tot de opleiding als hij/zij in het bezit is van:  

a. HBO ICT: een havodiploma  

CMD: een havodiploma, waarbij voor het profiel het CM het vak Wiskunde A of Wiskunde B 

opgenomen moet zijn; 

b. een vwo-diploma; 

c. een mbo-diploma middenkaderopleiding, specialistenopleiding hierna te noemen mbo-4.  

Artikel 2.2 Opheffing tekortkomingen nadere vooropleidingseisen  

Indien een aspirant-student niet voldoet aan de nadere vooropleidingseisen zoals vermeld in artikel 2.1., 

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  

1. Iemand is vrijgesteld van de vooropleidingseisen zoals bedoeld in artikel 2.1. als hij/ zij in het bezit is 

van een van de volgende diploma’s of getuigschriften:  

a. een getuigschrift van een bacheloropleiding; 

b. een getuigschrift van een masteropleiding; 

c. een getuigschrift dat toegang geeft tot het hoger onderwijs in een land dat het ‘Verdrag inzake 

de erkenning van kwalificaties betreffende hoger onderwijs in de Europese regio’ heeft 

geratificeerd; 

d. een al dan niet in Nederland afgegeven diploma dat door de minister is aangewezen als ten 

minste gelijkwaardig aan het havodiploma of; 

e. een al dan niet in Nederland afgegeven diploma dat bij besluit van de instituutsdirecteur ten 

minste gelijkwaardig aan een havo, vwo of mbo- diploma wordt beschouwd. Ten behoeve van 

de besluitvorming kan een diplomawaardering bij Nuffic worden gevraagd.  

2. Indien het een buiten Nederland afgegeven diploma of getuigschrift betreft, dient tevens naar het 

oordeel van de examencommissie blijk te zijn gegeven van voldoende beheersing van de 

Nederlandse taal voor het met vrucht kunnen volgen van de Nederlandstalige opleiding.  

3. Niet van toepassing 

4. Als een internationale student zijn/haar vooropleiding heeft gevolgd in de taal waarin het onderwijs 

wordt gegeven, dan kan hij/zij vrijstelling krijgen voor de verplichte taaltest. Dit vormt een 

uitzondering op het vorige lid. Zo’n vrijstelling kan alleen worden gegeven door de 

instituutsdirecteur. De “Landelijke commissie gedragscode hoger onderwijs” kan de 

instituutsdirecteur verzoeken een verklaring van het Nuffic te overleggen. In die verklaring moet 
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worden bevestigd dat de student zijn/haar vooropleiding heeft gevolgd in de taal waarin de 

opleiding wordt gegeven.  

5. De instituutsdirecteur neemt het besluit dat de (aankomend) student wel of niet kan worden 

ingeschreven op basis van het oordeel, zoals bedoeld in lid 2 en 3. De instituutsdirecteur kan ook het 

besluit nemen dat de (aankomend) student weliswaar kan worden ingeschreven, maar dat hij/zij 

nog geen examens of onderdelen daarvan mag afleggen. De (aankomend) student mag examens of 

onderdelen daarvan pas afleggen als er een positief oordeel is gegeven zoals bedoeld in lid 2 of 3.  

6. Bij vrijstelling zoals bedoeld in lid 1 is artikel 2.2. ook van toepassing. Dat betekent dat de student de 

betreffende toelatingsexamens ook na inschrijving mag afleggen, maar dat hij/zij nog geen examens 

of onderdelen daarvan mag afleggen voordat hij/zij de toelatingsexamens heeft gehaald.  

 

Artikel 2.4 Vrijstelling van de vooropleidingseis op grond van toelatingsonderzoek 

1. Bij besluit van de instituutsdirecteur kan degene van 21 jaar of ouder worden vrijgesteld van de 

vooropleidingseisen als bedoeld in artikel 2.1. als hij bij een toelatingsonderzoek naar het oordeel 

van de commissie toelatingsonderzoek blijk geeft 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.  

2. Het toelatingsonderzoek bestaat uit de volgende onderdelen (die op het niveau van het havo-

examen worden afgenomen) en levert de vrijstelling als bedoeld in het vorige lid op indien het 

toelatingsonderzoek met goed gevolg is afgelegd: 

a. Voldoende basisvooropleiding (mbo-3, bijna havo behaald, groot deel vwo behaald, hbo-

propedeuse); 

b. Zelfstandigheid, goede studiehouding en motivatie; 

c. Specialistische kennis, dan wel aantoonbare leidinggevende kwaliteiten op mbo-4 niveau. 

3. De commissie toelatingsonderzoek kan bij haar onderzoek acht slaan op bewijsstukken waaruit blijkt 

dat degene van 21 jaar of ouder als bedoeld in het eerste lid 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 2.3. lid 2 en in 

artikel 2.4. lid 1 in het geval betrokkene een andere taal dan het Nederlands als eerste taal voert, 

wordt voldaan door:  

a. het met goed gevolg afleggen van het staatsexamen Nederlands als tweede taal, niveau II, het 

met positief resultaat hebben afgelegd van het examen Nederlands bij Eurolinguist (Nijmegen), 

dan wel; 

b. het tijdens zijn buitenlandse vooropleiding voor het Nederlandse hoger onderwijs bij de 

betreffende onderwijsinstelling - met positief resultaat - minstens twee jaar onderwijs in de 

Nederlandse taal te hebben gevolgd en het vak Nederlandse taal - met positief resultaat - deel 

uitmaakte van zijn eindexamenresultaat; 

c. het ten genoegen van de commissie die verantwoordelijk is voor het toelatingsonderzoek 

aantonen dat hij/zij op een andere dan de hierboven bedoelde wijze(n) de Nederlandse taal in 

voldoende mate beheerst om het Nederlandstalige onderwijs met vrucht te kunnen volgen. 
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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 Niet van toepassing 

 

Artikel 2.6 Niet van toepassing  

 

Artikel 2.7 Eisen werkkring bij deeltijdopleidingen  

1. Eis voor toelaatbaarheid tot de deeltijdse opleiding is het hebben van een werkkring waarin de 

werkzaamheden kunnen worden verricht als op te nemen in de onderwijsovereenkomst ten 

behoeve van de leeruitkomsten als beschreven bij de module(s) uit de hoofdfase van de 

opleidingen,  in de hoofdstukken 2 en 3 van deel 3 van het opleidingsstatuut.  

Een student dient tijdens de opleiding 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. Zelfstandigen dienen een door de Belastingdienst beoordeelde 

overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te overleggen waaruit blijkt dat de 

werkzaamheden van de student niet als dienstbetrekking kunnen worden aangemerkt.  

Artikel 2.8 Niet van toepassing 

 

Artikel 2.9 Niet van toepassing 

 

 

Artikel 2.10 Studiekeuzecheck  

 

1. Iedere aspirant-student van de propedeutische fase van de opleiding is na aanmelding verplicht om 

deel te nemen aan de studiekeuzecheck van de opleiding.  

2. Indien de aspirant-student, zonder geldige reden en na een herhaalde oproep niet deelneemt aan de 

verplichte studiekeuzecheck dan wordt de inschrijving voor de desbetreffende aspirant-student 

geweigerd. 

3. Na en vanwege de deelname aan de studiekeuzecheck ontvangt iedere aspirant-student een 

studiekeuzeadvies. Het advies kent drie vormen: positief, negatief of nadere actie noodzakelijk.  

4. Aspirant-studenten die zich uiterlijk op 1 mei voorafgaand aan het desbetreffende studiejaar hebben 

aangemeld voor de propedeutische fase van een of meer bacheloropleidingen en/of het eerste jaar 

van een of meer Ad-opleidingen en die voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden zoals opgenomen in 

paragraaf 2 van deze regeling worden bij handhaving van de aanmelding ingeschreven ongeacht de 

uitslag van de studiekeuzecheck.  

5. Van aspirant-studenten die zich na 1 mei voorafgaand aan het desbetreffende studiejaar aanmelden 

voor de propedeutische fase van een bacheloropleiding en/of het eerste jaar van een Ad-opleiding 

wordt bij een negatief studiekeuzeadvies de inschrijving voor de opleiding geweigerd.  
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6. Het bepaalde in het vorige lid geldt niet voor de aspirant-student die zich na 1 mei aanmeldt bij een 

andere opleiding dan die waarbij hij oorspronkelijk was ingeschreven en kan aantonen dat de nieuwe 

aanmelding het gevolg is van een bindend negatief studieadvies zoals bedoeld in paragraaf 5 van 

deze regeling op een zodanig tijdstip dat hij zich niet kon aanmelden voor 1 mei voorafgaand aan het 

desbetreffende studiejaar. Deze aspirant-student wordt gelijkgesteld met die bedoeld in lid 4 van dit 

artikel.  

7. Indien de aspirant-student kan aantonen dat hij om legitieme redenen niet kan deelnemen aan de 

verplichte studiekeuzecheck, wordt in overleg met de instituutsdirecteur bezien of de aspirant-

student alsnog moet deelnemen aan de verplichte studiekeuzecheck. De volgende gronden zijn in 

ieder geval legitiem om niet deel te nemen aan de verplicht gestelde studiekeuzecheck: 

a. persoonlijke omstandigheden; 

b. andere onderwijsverplichtingen. 

8. De studiekeuzecheck  kent de volgende inhoud en procedure: de studiekeuzecheck komt aan de orde 

in een individueel gesprek waarin de combinatie studie, werk en privé-situatie het uitgangspunt is.  

9. Dit artikel is niet van toepassing op:  

a. aspirant-studenten die zich willen inschrijven voor een opleiding waarvoor een 

selectieprocedure zoals bedoeld in artikel 2.6. en 2.8. van deze regeling, is ingesteld; 

b. aspirant-studenten die in het bezit zijn van een propedeutisch getuigschrift WO, een 

Associate degree-getuigschrift, een bachelorgetuigschrift of een mastergetuigschrift; 

c. aspirant-studenten die reeds eerder werden ingeschreven voor de propedeutische fase van 

de opleiding; 

d. aspirant-studenten die reeds eerder waren ingeschreven voor een opleiding die het 

propedeutische examen gemeen heeft met de opleiding.  

 

Paragraaf 3: Opbouw van de opleiding  
 

Artikel 3.1 Vorm van de opleiding  

1. De opleiding wordt in de inrichtingsvorm deeltijd verzorgd.  

2. De opleiding wordt in Arnhem verzorgd.  

3. 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.  

4. Het aanbod van opleidings- en leertrajecten bestaat op moduleniveau uit een samenhangend 

samenstel van contactonderwijs, online leren en leren op de werkplek.  

5. De onderwijsovereenkomst voldoet aan het HAN- format zoals vastgesteld bij CvB-besluit december 

2018. 

 

Artikel 3.2 Indeling en examens van de opleiding  

1. De opleiding kent een propedeutische en een postpropedeutische fase.  

2. De opleiding kent drie niveaus van bekwaamheid: hoofdfasebekwaam, afstudeerbekwaam en 

beroepsbekwaam.  
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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 HBO-ICT kent twee afstudeerrichtingen: Business IT & Management en Software 

Engineering. De opleiding CMD kent vier afstudeerrichtingen: Interaction Design, Experience Design, 

Content Design en Media Management.  

6. In hoofdstuk 2 en 3 van deel 3 van het opleidingsstatuut is in de gegevens eenheden van 

leeruitkomsten, onderwijseenheden en integrale toetsen bepaald welke eenheden van 

leeruitkomsten en/of onderwijseenheden en integrale toetsen welke fase, welk niveau, welke 

module en welke afstudeerrichting betreffen.  

7. Het geheel van de opleiding bestaat uit een major en minor. De minor is een onderdeel van de 

postpropedeutische fase.  

8. Het geheel van de opleiding is opgebouwd uit modules.  

9. In de opleiding worden de volgende examens afgelegd:  

a. het propedeutische examen; 

b. het afsluitende examen oftewel bachelorexamen.  

 
Artikel 3.3 Major  

1. De major is het deel van de opleiding dat is gericht op het verwerven van de benodigde 

competenties voor de voorgeschreven beroepstaken van de startbekwame beroepsbeoefenaar op 

hbo-bachelorniveau.  

2. De voorgeschreven beroepstaken voor de startbekwame beroepsbeoefenaar op hbo-

bachelorniveau zijn als zodanig beschreven in de hoofdstukken 2 en 3 van deel 3 van het 

opleidingsstatuut.  

 
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 competenties voor de voorgeschreven beroepstaken van 

de startbekwame beroepsbeoefenaar op hbo-bachelorniveau.  

2. De minor is een gecertificeerde HAN minor of een vrije minor.  

3. De student die een minor gaat volgen dient hiervoor vooraf toestemming te vragen en te krijgen van 

de examencommissie. De studieloopbaanbegeleider begeleidt de student bij de aanvraag tot 

toestemming en adviseert de examencommissie bij de beslissing op aanvraag.  

4. 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 of, 

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

HAN of een andere hogere onderwijsinstelling.  

5. De examencommissie beoordeelt ter toestemming of de minor past binnen het beroepsprofiel van 

de opleiding, niet overlapt met de major, het juiste niveau heeft om verdiepend of verbredend te 
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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.  

6. Toestemming door de examencommissie als bedoeld in de leden 3 en 5 van dit artikel houdt tevens 

in dat de aan de minor verbonden examinatoren als zodanig zijn aangewezen als examinator van de 

opleiding.  

7. Onverkort het bepaalde in de vorige leden valt de ontwikkeling, verzorging en kwaliteitsborging van 

de volgende gecertificeerde HAN minoren en de daartoe behorende eenheden van leeruitkomsten 

en/of onderwijseenheden onder de taakstelling en verantwoordelijkheid van de directie en 

examencommissie van de opleidingen:  

a. Minor Mobile Application Development (30 studiepunten); 

b. Minor Manage and Design E-business (30 studiepunten); 

8. Voor een beschrijving van de minoren, zie hoofdstuk 5 van deel 3 van het opleidingsstatuut.  

9. Aan eenheden van leeruitkomsten of onderwijseenheden als bedoeld in lid 7 en aan daarbij 

behorende tentamens als uitgewerkt conform lid 8 worden gelijkgesteld de tentamens van de 

minoren behaald aan de opleidingen in voorgaande studiejaren die als zodanig zijn opgenomen in 

bijlage 3 van deze regeling.  

 

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 of onderwijseenheden.  

3. Voor een beschrijving van de modules en de bijbehorende eenheden van leeruitkomsten of 

onderwijseenheden 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 en een onderwijseenheid wordt 

uitgedrukt in studiepunten. Eén studiepunt in een onderwijseenheid is gelijk aan 28 uren studielast.  

2. De opleiding heeft een studielast van 240 studiepunten.  

3. De propedeutische fase van de opleiding, die wordt afgesloten op het niveau hoofdfasebekwaam, 

heeft een studielast van 60 studiepunten. 

4. De postpropedeutische fase van de opleiding, die wordt afgesloten op het niveau 

afstudeerbekwaam en beroepsbekwaam, heeft een studielast van 180 studiepunten.  

5. De major heeft een studielast van 210 studiepunten.  

6. De minor, die wordt afgesloten op het niveau afstudeerbekwaam of beroepsbekwaam, heeft een 

studielast van 30 studiepunten.  

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. 



39 
 

8. Een afstudeerrichting wordt afgesloten op het niveau beroepsbekwaam. Een afstudeerrichting is 

een onderdeel van de major en heeft een studielast van 30 studiepunten.  

 

Artikel 3.6 Niet van toepassing  

 

Artikel 3.7 Uitbreiding studielast 

1. In artikel 3.5. is bepaald dat een opleiding 240 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. In alle bovengenoemde gevallen dient de student vooraf toestemming te vragen aan en te krijgen 

van de examencommissie. De examencommissie beoordeelt of de in lid 1 sub a, b of c bedoelde 

minoren en eenheden van leeruitkomsten of onderwijseenheden passen binnen het beroepsprofiel 

van de opleiding, niet overlappen met de opleiding, het juiste niveau hebben om verdiepend of 

verbredend te zijn, of de kwaliteit van de toetsing en boordeling voldoende naar de standaard van 

de opleiding is geborgd en, in geval het een vrije minor betreft die door de student is samengesteld 

of deze bestaat uit een onderling afdoende samenhangend geheel van onderwijseenheden of 

eenheden van leeruitkomsten.  

3. Niet van toepassing. 

4. Voor het volgen van een uitbreiding zoals bedoeld in lid 1 kan slechts toestemming worden verleend 

indien de student geen studievertraging heeft opgelopen en feitelijke studieduur van de opleiding 

voor deze student naar verwachting vanwege de uitbreiding met niet meer dan zes maanden de 

reguliere studieduur van de opleiding, zijnde vier studiejaren, zal overschrijden.  

 

Artikel 3.7A Niet van toepassing  

 

Artikel 3.8 Beroepstaken, modules, eenheden van leeruitkomsten en onderwijseenheden en 

competenties 

1. Een opleiding is een samenhangend geheel van eenheden van leeruitkomsten en/of 

onderwijseenheden.  

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 of onderwijseenheden en bovendien aan modules. 

4. De inhoud van een eenheid van leeruitkomsten of onderwijseenheid en in de deeltijdse en in de 

duale opleiding van een module richt zich op een aantal samenhangende competenties. 
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5. Een eenheid van leeruitkomsten of een onderwijseenheid heeft een studielast van 2,5 studiepunten 

of een veelvoud daarvan.  

6. In afwijking van lid 5 kan een eenheid van leeruitkomsten of onderwijseenheid 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 en/of onderwijseenheden en de integrale toets in de propedeutische 

fase.  

2. Hoofdstuk 2 van deel 3 van het opleidingsstatuut bevat van alle modules, eenheden van 

leeruitkomsten, onderwijseenheden en de integrale toets als bedoeld in het vorige lid, het overzicht 

van de gegevens met betrekking tot de leeruitkomsten, de onderwijseenheden, de tentaminering en 

de studiepunten.  

3. Aan modules en eenheden van leeruitkomsten en onderwijseenheden als bedoeld in lid 1, aan 

daarbij behorende tentamens en aan de integrale toets worden gelijkgesteld de modules, eenheden 

van leeruitkomsten, onderwijseenheden, tentamens en integrale toetsen uit voorgaande 

studiejaren van de opleidingen die als zodanig zijn opgenomen in bijlage 1 van deze regeling.  

 

Paragraaf 5: Studieadvies in de propedeutische fase van de opleiding  
 

Artikel 5.1 Studieadvies propedeutische fase 

1.   Uiterlijk aan het einde van diens eerste jaar van inschrijving in de propedeutische fase van de 
opleiding ontvangt iedere student van de instituutsdirecteur een schriftelijk studieadvies over de 
voortzetting van zijn studie binnen of buiten de opleiding. 

2.   In afwijking van het eerste lid wordt bij de deeltijdse inrichtingsvorm uiterlijk aan het eind 
van het derde jaar van inschrijving een studieadvies uitgebracht. 

3.   Onverminderd het bepaalde in lid 1 kan aan de student een studieadvies uitgebracht worden 
zolang hij het propedeutisch examen nog niet met goed gevolg heeft afgelegd. 

 

Artikel 5.2 Voorlopig studieadvies in het eerste jaar van inschrijving 

1.   In het eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase van de opleiding, zo mogelijk 
vooreerst aan het eind van de vijfde maand van inschrijving en indien nodig volgend op een 
eerder gegeven studieadvies, ontvangt iedere student met op dat moment dusdanig onvoldoende 
studieresultaten dat een succesvolle studievoortgang niet waarschijnlijk is van de 
instituutsdirecteur als waarschuwing schriftelijk een voorlopig negatief studieadvies. 

2.   Tot het uitbrengen van een voorlopig negatief studieadvies zoals bedoeld in lid 1 wordt 
overgegaan indien de student niet: 
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a.   aan het einde van de tweede onderwijsperiode tenminste 22,5 of 
b.   gedurende de vierde onderwijsperiode ten minste 45 

van de conform het toetsprogramma als volgend uit artikel 4.1 en de gegevens eenheden van 
leeruitkomsten en onderwijseenheden en integrale toets in hoofdstuk 2 van deel 3 van het 
opleidingsstatuut te behalen studiepunten heeft behaald.  

3.  In afwijking van lid 2 wordt tot het uitbrengen van een voorlopig negatief studieadvies zoals 
bedoeld in lid 1 bij de deeltijdse inrichtingsvorm overgegaan indien de student 
niet aan het eind van het eerste jaar van inschrijving ten minste 22,5 van de 
conform het toetsprogramma als volgend uit artikel 4.1 en de gegevens 
eenheden van leeruitkomsten en onderwijseenheden en integrale toets in 
hoofdstuk 2 van deel 3 van het opleidingsstatuut te behalen studiepunten heeft 
behaald.  

4. Niet van toepassing 
5. Niet van toepassing  
6.   Tot het uitbrengen van een voorlopig positief studieadvies wordt overgegaan indien de student 

aan het einde van het eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase van de opleiding 45 
studiepunten of meer uit het toetsprogramma als volgend uit artikel 4.1 en de gegevens eenheden 
van leeruitkomsten en onderwijseenheden en integrale toets in hoofdstuk 2 van deel 3 van het 
opleidingsstatuut met goed gevolg heeft afgelegd, maar nog niet het propedeutisch examen 
heeft behaald. 

7 Niet van toepassing 
8. Niet van toepassing 
9. Niet van toepassing  

 
Artikel 5.3 Definitief studieadvies in het eerste jaar van inschrijving 

1. Tot het uitbrengen van een negatief studieadvies aan het einde van het eerste jaar van 
inschrijving voor de propedeutische fase van de opleiding wordt overgegaan indien de student 
niet ten minste 45 van de conform het toetsprogramma als volgend uit artikel 4.1 en de gegevens 
eenheden van leeruitkomsten en onderwijseenheden en integrale toets in hoofdstuk 2 van deel 
3 van het opleidingsstatuut te behalen studiepunten heeft behaald, tenzij vanwege inachtneming 
van de persoonlijke omstandigheden van de student door de instituutsdirecteur, onder door de 
instituutsdirecteur te stellen voorwaarden, hiervan wordt afgezien. 

2. In afwijking van lid 1 wordt bij de deeltijdse inrichtingsvorm uiterlijk aan het eind van het derde jaar 
van inschrijving een studieadvies uitgebracht. 

3. Niet van toepassing.  

4. In afwijking van lid 1 wordt voor de student bij de deeltijdse inrichtingsvorm die eerst direct vóór 
of op 1 februari van een studiejaar voor de opleiding is ingeschreven tot het uitbrengen van een 
negatief studieadvies  aan het einde van diens derde jaar van inschrijving overgegaan indien de 
student niet ten minste 45  van de conform het toetsprogramma als volgend uit artikel 4.1 en de 
gegevens eenheden van leeruitkomsten en onderwijseenheden en integrale toets in hoofdstuk 2 
van deel 3 van het opleidingsstatuut te behalen studiepunten heeft behaald. 

  5.   Aan een negatief studieadvies is een bindende afwijzing voor onbepaalde tijd verbonden (het 
bindend negatief studieadvies) mits het uitbrengen van een voorlopig advies als bedoeld in artikel 
5.2 40 werkdagen aan het negatief studieadvies is voorafgegaan.  

6. Niet van toepassing. 
7. Indien het advies bedoeld in lid 1 niet voor een beëindiging inschrijving kan worden afgegeven 

om reden dat de student eerst aan het einde van de maand een verzoek tot beëindiging 
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inschrijving voor de opleiding doet, kan dit advies in verband met en in het verlengde van de 
uitschrijving onverwijld na de beëindiging inschrijving afgegeven worden en wordt aan dit advies 
een bindende afwijzing voor onbepaalde tijd zoals bedoeld in lid 5 verbonden.  

8. Tot het uitbrengen van een positief studieadvies aan het einde van het eerste jaar van 
inschrijving voor de propedeutische fase van de opleiding wordt overgegaan indien de student 
het propedeutisch examen heeft behaald. 

9. Niet van toepassing. 
 

Artikel 5.4 Niet van toepassing 

 
Artikel 5.5 Persoonlijke omstandigheden 
1.   Onder persoonlijke omstandigheden als bedoeld in lid 1 van artikel 5.3 wordt uitsluitend 

verstaan: 

•    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; 

•  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. 

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

 
Artikel 5.6 Het recht gehoord te worden 
Voordat een negatief studieadvies wordt uitgebracht waaraan een bindende afwijzing voor 
onbepaalde tijd als bedoeld in lid 5 en 7 van artikel 5.3 is verbonden, wordt de betreffende 
student in de gelegenheid gesteld te worden gehoord. 

 

 

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 en/of onderwijseenheden en integrale toets in de 

postpropedeutische fase.  

2. Hoofdstuk 3 van deel 3 van het opleidingsstatuut bevat van alle modules, eenheden van 

leeruitkomsten en onderwijseenheden en de integrale toets als bedoeld in het vorige lid, het 

overzicht van de gegevens met betrekking tot de leeruitkomsten, de onderwijseenheden, de 

tentaminering en de studiepunten.  
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3. Bijlage 2 van deze regeling bevat een overzicht van alle modules, eenheden van leeruitkomsten, 

onderwijseenheden, tentamens en integrale toetsen van voorgaande jaren, die gelijkgesteld worden 

met de modules, eenheden van leeruitkomsten, onderwijseenheden, tentamens en integrale toets 

als bedoeld in lid 1.  

 

 

Paragraaf 7: Tentamens, integrale toetsen en examens van de opleiding  
 

Artikel 7.1. (Deel)tentamen en integrale (deel)toets 

1. Een tentamen is een onderzoek naar de competenties van de student, zijnde de kennis, het inzicht 

en de vaardigheden in samenhang met elkaar, die behoren bij een eenheid van leeruitkomsten of 

onderwijseenheid. Het tentamen omvat mede de beoordeling van de uitkomsten van dat 

onderzoek.  

2. Een integrale toets is een onderzoek naar de competenties van de student, zijnde de kennis, het 

inzicht en de vaardigheden in samenhang met elkaar, die behoren bij het beroeps handelen waarin 

een of meer beroepstaken een rol spelen. De integrale toets omvat mede de beoordeling van de 

uitkomsten van dat onderzoek.  

3. Aan iedere eenheid van leeruitkomsten of onderwijseenheid is een tentamen verbonden. Een 

tentamen kan bestaan uit deeltentamens. Een student slaagt voor een tentamen als het met goed 

gevolg is afgelegd.  

4. In artikel 3.2, lid 2 worden 3 niveaus genoemd. Ieder niveau bevat een of meerdere beroepstaken. 

In de deeltijdse opleiding wordt 1 integrale toets afgenomen op het niveau hoofdfasebekwaam en 1 

op het niveau beroepsbekwaam. 

5. Een integrale toets is aan een of meerdere eenheden van leeruitkomsten of onderwijseenheden 

verbonden, tenzij de integrale toets vanwege een daartoe strekkend besluit van de 

examencommissie door haar zelf wordt afgenomen als bedoeld in artikel 7.10 lid 2 WHW. Een 

integrale toets kan bestaan uit deeltoetsen. De integrale toets is behaald als deze met goed gevolg is 

afgelegd, respectievelijk alle daartoe behorende deeltoetsen met goed gevolg zijn afgelegd.  

6. Het volledige toetsprogramma van de opleidingen in tentamens en integrale toetsen, inclusief de 

integrale toetsen die door de examencommissie zelf worden afgenomen, is qua inhoud, vorm en 

samenhang beschreven in de gegevens van eenheden van leeruitkomsten, onderwijseenheden en 

integrale toetsen in hoofdstuk 2 en 3 van deel 3 van het opleidingsstatuut.  

7. In het toetsprogramma als bedoeld in het vorige lid is vastgelegd of en in hoeverre een of meerdere 

(deel) tentamens als bedoeld in de leden 1 en 3 gelden als een of meerdere integrale (deel)toetsen.  

8. De examinator drukt de kwalificatie van een tentamen, deeltentamen, integrale toets en van een 

integrale deeltoets uit in een cijfer of in de kwalificatie voldaan of niet voldaan.  

9. In een module worden voor ten minste 15 studiepunten de tentamen- en integrale toetsresultaten, 

(niet zijnde deeltentamen- of deeltoetsresultaten) met een cijfer als kwalificatie beoordeeld.  

10. 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.  

11. 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 
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of deeltoets 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.  

12. De laatst behaalde kwalificatie voor een (deel)tentamen of een integrale (deel)toets geldt als 

definitieve kwalificatie.  

13. Indien de student een voldoende heeft behaald voor een (deel)tentamen of een integrale (deel) 

toets, mag hij niet meer deelnemen aan hetzelfde (deel)tentamen of dezelfde integrale (deel)toets.  

14. In afwijking van lid 9 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 of onderwijseenheid bestaat 

uitmeerdere 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 en integrale (deel)toetsen 

1. Een student mag deelnemen aan een tentamen of integrale toets van de postpropedeutische fase 

als hij/zij in het bezit is van:  

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 en integrale toetsen van de 

postpropedeutische fase nog voordat het propedeutisch examen is behaald.  

3. Voor deelname aan sommige tentamens/integrale toetsen van een module of eenheid van 

leeruitkomsten of onderwijseenheid is vereist dat de student geslaagd is voor bepaalde 

tentamens/toetsen van andere modules of eenheden van leeruitkomsten of onderwijseenheden. 

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 en 

onderwijseenheden.  

 

Artikel 7.2A Aanwezigheidsverplichting  

Indien nadrukkelijk in de onderwijsovereenkomst bepaald kan voor deelname aan sommige 

(deel)tentamens/(deel)toetsen van eenheden van leeruitkomsten zijn vereist dat de student 



45 
 

deelgenomen heeft aan het onderwijs (of bepaalde delen daarvan) zoals overeengekomen in de 

onderwijsovereenkomst met betrekking tot deze eenheden van leeruitkomsten.  

 

 

Artikel 7.3 Frequentie van de (deel)tentamens en integrale (deel)toetsen 

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 of 

onderwijseenheid af te leggen 

2. In een studiejaar waarin eenheden van leeruitkomsten en/of onderwijseenheden aan de orde zijn 

waaraan een integrale toets en/of integrale deeltoetsen zijn verbonden, stelt de opleiding de 

student in de gelegenheid deze twee keer gedurende de looptijd van de onderwijsovereenkomst / 

per studiejaar af te leggen. 

3. In afwijking van het eerste en tweede lid wordt in de gevallen waarin naar de aard van het 

overeengekomen leertraject met betrekking tot betreffende eenheden van leeruitkomsten en/of 

onderwijseenheden 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 of de integrale (deel)toets af te leggen. Indien dit het geval is, is dat 

opgenomen in de beschrijving van de betreffende eenheid van leeruitkomsten of onderwijseenheid 

in hoofdstuk 2 en 3 van deel 3 van het Opleidingsstatuut en/of de onderwijsovereenkomst.  

4. In afwijking van het eerste, tweede en derde lid alsook van artikel 7.1 lid 13 kan de 

examencommissie beslissen dat de student een extra gelegenheid heeft tot het afleggen van een 

(deel)tentamen of integrale (deel)toets. 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. 

 
Artikel 7.4. Vorm van de (deel)tentamens en integrale (deel)toetsen 

De (deel)tentamens/integrale(deel)toetsen kunnen in verschillende vormen worden afgelegd. In 

hoofdstuk 2 en 3 deel 3 van het opleidingsstatuut bij “tentaminering” van de eenheden van 

leeruitkomsten en/of onderwijseenheden is te lezen in welke vorm(en) precies. De examencommissie 

kan in bijzondere gevallen daarvan afwijken.  

 
Artikel 7.5. Het afleggen van (deel)tentamens en integrale (deel)toetsen 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 en integrale (deel)toetsen 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.  
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Artikel 7.6. Openbaarheid mondelinge (deel)tentamens en integrale (deel)toetsen 

1. Mondelinge (deel)tentamens en integrale (deel)toetsen zijn in principe openbaar. 

2. De examencommissie kan in bijzondere gevallen de openbaarheid begrenzen of niet toestaan.  

 

Artikel 7.7. Bekendmaking uitslag tentamen en uitslag integrale toets 

1. De uitslag van een mondeling (deel)tentamen of een mondelinge integrale (deel)toets 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 of een niet 

mondeling afgenomen integrale (deel)toets vast en draagt zorg voor de invoering in het 

studentinformatiesysteem van de HAN binnen 15 werkdagen na de dag waarop het (deel) tentamen 

of de integrale (deel)toets is afgelegd.  

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

van de integrale (deel)toets schriftelijk mee.  

4. De examinator die het tentamen afnam, kan de uitslag van een afgenomen (deel)tentamen of een 

afgenomen integrale (deel)toets 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 overeenkomt 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 

De student heeft een inzagerecht in de schriftelijk afgelegde (deel)tentamens/(deel)toetsen. 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. Bij de inzage is 

een docent aanwezig. 

 

Artikel 7.9. Vrijstelling van (deel)tentamens en integrale (deel) toetsen 

1. De student kan de examencommissie om vrijstelling vragen van het afleggen van een of meerdere 

(deel)tentamens/(deel)toetsen. De examencommissie wijst dit verzoek alleen toe als de student de 

competenties heeft die nodig zijn voor de beroepstaken van een eenheid van leeruitkomsten of 

onderwijseenheid. De student moet kunnen bewijzen dat hij/zij over de juiste competenties 

beschikt. Dit doet hij/zij bijvoorbeeld door eerdere (deel)tentamens/(deel)toetsen 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 
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20 werkdagen na indiening van het verzoek mee aan de betreffende student en overige direct bij 

het besluit betrokken medewerkers.  

3. 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 en 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 of onderwijseenheden en integrale toetsen in de hoofdstukken 2 en 3 

van deel 3 van het opleidingsstatuut ten behoeve van de (deel)tentamens respectievelijk integrale 

(deel)toetsen in de met betrekking tot de aangevraagde vrijstelling van belang zijnde eenheden van 

leeruitkomsten of onderwijseenheden. 

4. 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.  

5. Niet van toepassing.  

6. Besluiten genomen door de examencommissie als in lid 4 gelden voor één studiejaar. Deze besluiten 

worden jaarlijks herzien.  

7. De kwalificatie van een (deel)tentamen of integrale (deel)toets waarvan vrijstelling is verleend, 

wordt uitgedrukt als “vrijstelling” en niet als een kwalificatie zoals bedoeld in artikel 7.1.  

 

Artikel 7.9A Afronding modules 

1. Een module is afgerond indien alle tentamens en eventuele integrale toetsen met betrekking tot de 

eenheden van leeruitkomsten of onderwijseenheden 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 en integrale toetsen met betrekking tot 

de eenheden van leeruitkomsten en/of onderwijseenheden 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.  
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3. Een student slaagt ‘cum laude’ voor het propedeutisch examen als: 

- Hij/zij voor alle tentamens en integrale toetsen van de eenheden van leeruitkomsten 

en/of onderwijseenheden uit de propedeutische fase die met een cijfer worden 

beoordeeld (zie hoofdstuk 2 van deel 3 van het opleidingsstatuut) een 8 of hoger 

haalde, en; 

- Er voor maximaal 7,5 studiepunten vrijstelling is verleend (hieronder valt ook het krijgen 

van de kwalificatie ‘voldaan’ als bedoeld in artikel 7.1 lid 14 sub a).  

Eventuele extra tentamens (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 en de integrale 

toetsen met betrekking tot de eenheden van leeruitkomsten en/of onderwijseenheden 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.  

 

3. Een student slaagt ‘met genoegen’ voor het afsluitend examen (bachelorexamen) als:  

- Hij/zij voor alle tentamens en integrale toets 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, en; 

- Er voor maximaal 15 studiepunten vrijstelling is verleend (hieronder valt ook het krijgen van 

de kwalificatie ‘voldaan’ zoals bedoeld in artikel 7.1. lid 14 sub a). 

 

Een student van een kopopleiding met een studielast van 60 studiepunten slaagt ‘met 

genoegen’ voor het afsluitend examen (bachelorexamen) als:  

- Hij/zij voor alle tentamens en integrale toets als bedoeld in hoofdstuk 3 van deel 3 van het 

opleidingsstatuut een 7 of hoger haalde, en; 

- Er voor maximaal 15 studiepunten vrijstelling is verleend (hieronder valt ook het krijgen van 

de kwalificatie ‘voldaan’ zoals bedoeld in artikel 7.1. lid 14 sub a. ).  

- Eventuele extra tentamens (zie artikel 3.7) tellen niet mee.  

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

- Hij/zij voor alle tentamens en integrale toetsen 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, en; 

- Er voor maximaal 15 studiepunten vrijstelling is verleend (hieronder valt ook het krijgen van 

de kwalificatie ‘voldaan’ zoals bedoeld in artikel 7.1. lid 14 sub a). 

Eventuele extra tentamens (zie artikel 3.7) tellen niet mee. 
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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 binnen 15 werkdagen na een tentamen en integrale toets het resultaat inzien. Dat 

kan via het studentinformatiesysteem van de HAN, waarin een resultatenoverzicht wordt 

gepubliceerd. De student kan dit resultatenoverzicht bekijken en printen. Deze uitdraai is, na 

waarmerking door de studieloopbaanbegeleider, binnen de HAN een officieel bewijsstuk. Als de 

student dat wil, kan hij/zij bij de examinator(en) een ondertekend tentamenbriefje vragen.  

2. Op het bewijsstuk (zoals bedoeld in het vorige lid) staan:  

- De behaalde kwalificaties van de tentamens/ integrale toetsen; 

- De daarbij behorende eenheden van leeruitkomsten of onderwijseenheden en 

beroepstaken; 

- De daarbij horende studiepunten (zie artikelen 4.1. en 6.1.);  

- de betreffende beschrijvingen van de eenheden van leeruitkomsten of 

onderwijseenheden en integrale toetsen (zie hoofdstuk 2 en 3 van deel 3 van het 

opleidingsstatuut).  

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. Een verzoek zoals bedoeld in lid 5 wordt slechts ingewilligd indien:  

a) De student op grond van artikel 3.7. toestemming heeft gekregen een of meer extra 

minoren en/of een of meer extra eenheden van leeruitkomsten en/of 

onderwijseenheden te volgen.  

b) De student het verzoek indient gedurende het lopende studiejaar. Verzoeken voor 

opschorting van het uitreiken van een getuigschrift waarbij de termijn van opschorting 

betrekking heeft op een nieuw studiejaar, worden niet toegekend tenzij er sprake is van 

een situatie als bedoeld onder sub a.  

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 tentamen/ 

toets heeft gehaald, dan kan hij/zij vragen om een verklaring. In de verklaring staat welke 

tentamens/ toetsen de student gehaald heeft, wat de kwalificatie is en het aantal studiepunten. Als 
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het gaat om tentamens/ toetsen 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.  

9. Als een student recht heeft op een minorcertificaat na afronding van een minor of een certificaat 

voor een talentenprogramma na afronding van een talentenprogramma bevat dit certificaat de 

behaalde studieresultaten van de tentamens van de onderwijseenheden en/of eenheden van 

leeruitkomsten van de minor of het talentenprogramma.  

 

Artikel 7.13 Graad 

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;  

3. Het college van bestuur kan de graad en de toevoeging aanvullen met de vermelding van het 

vakgebied of beroepenveld waarop de graad betrekking heeft.  

 

Artikel 7.14 Evaluatie onderwijs  

De opleiding evalueert het onderwijs binnen de module- of semestergroep, binnen het 

opleidingsprofielen binnen de gemeenschappelijke opleidingscommissie. Daarnaast wordt advies 

ingewonnen bij studenten, de beroepenveldcommissie en de raad van advies.  

 

Paragraaf 7A: Schakelprogramma’s  
 

Niet van toepassing  

 

Paragraaf 8: Examencommissies  
 

Artikel 8.1 Examencommissies 

1. Elke opleiding of groep van opleidingen heeft een examencommissie.  

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

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

inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad.  

3. De faculteitsdirectie stelt de examencommissie in en benoemt op voordracht van de 

instituutsdirectie, de leden van de examencommissie waaronder de voorzitter, de secretaris, de 

plaatsvervangend voorzitter en de plaatsvervangend secretaris.  
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4. De faculteitsdirectie benoemt per examencommissie ten minste drie leden en draagt er zorg voor 

dat:  

a) Ten minste één lid als docent verbonden is aan de desbetreffende opleiding of aan een 

van de opleidingen die tot de groep van opleidingen behoort; 

b) Ten minste één lid afkomstig is van buiten de desbetreffende opleiding of aan een van 

de opleidingen die tot de groep van opleidingen behoort; 

c) Leden van het instellingsbestuur of personen die anderszins financiële 

verantwoordelijkheid dragen, zoals instituutsdirecteuren, onderwijsmanagers, 

opleidingscoördinatoren, teamleiders of curriculumvoorzitters niet worden benoemd; 

d) Deskundigheid geborgd is op de volgende terreinen:  

i. Relevante wettelijke kaders (WHW) en overige relevante regelingen; 

ii. Kennis van het te bereiken eindniveau van de opleiding(en) en het traject dat 

daarnaar leidt (curriculum); 

iii. Kwaliteitsborging en –beleid met betrekking tot examens en toetsen (gelet op rol 

examencommissie bij accreditatie); 

iv. Methodologisch- technische aspecten van toetsen (zoals toetsconstructie, validiteit, 

betrouwbaarheid, transparantie en efficiëntie); 

v. Toegepast onderzoek bij betreffende opleiding(en). 

5. Ten behoeve van de voordracht en de benoeming van de leden van de examencommissie wordt een 

profielschets gehanteerd. In deze profielschets zijn eisen/criteria geformuleerd rekening houdend 

met lid 4 sub d van dit artikel. Uit de voordracht blijkt in welke mate de voorgedragen leden aan 

deze eisen/criteria voldoen.  

6. De benoeming van de leden van de examencommissie geschiedt voor een periode van één jaar. 

Leden zijn opnieuw benoembaar.  

7. Alvorens tot (her)benoeming van een lid over te gaan, hoort de faculteitsdirectie de leden van de 

desbetreffende examencommissie.  

8. Het niet naar behoren vervullen van de taken van de examencommissie kan niet leiden tot het 

ontslag door de faculteitsdirectie van de leden van de examencommissie. De faculteitsdirectie kan in 

dat geval wel ingrijpen door een of meer leden van de examencommissie te schorsen of de 

benoeming als lid van de examencommissie te beëindigen.  

9. Beëindiging van de benoeming van de leden van de examencommissie door de faculteitsdirectie 

vindt plaats:  

a) Na het verstrijken van de benoemingsperiode, tenzij er sprake is van herbenoeming 

zoals bedoeld in lid 6; 

b) Tussentijds op eigen verzoek; waarbij in overleg met de faculteitsdirectie een redelijke 

termijn wordt gehanteerd; 

c) Tussentijds bij besluit van de faculteitsdirectie. Dit besluit wordt schriftelijk meegedeeld. 

Daarbij geeft de faculteitsdirectie aan wat de reden van het besluit is en per welke 

datum de beëindiging van de benoeming ingaat.  

10. Het college van bestuur, de faculteitsdirectie en de instituutsdirectie dragen er zorg voor dat de 

leden van de examencommissie uit hoofde van hun lidmaatschap van de examencommissie niet 

worden benadeeld in hun positie met betrekking tot de hogeschool.  
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Paragraaf 9: Studieloopbaanbegeleiding  
 

Artikel 9.1 Doel van de studieloopbaanbegeleiding  

Doel van de studieloopbaanbegeleiding 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 9.2 Structuur en opzet studieloopbaanbegeleiding  

1. Studieloopbaanbegeleiding vindt zowel plaats in groepen van studenten als individueel. 

2. Een groep studenten als bedoeld in lid 1 wordt begeleid door een studieloopbaanbegeleider 

(een daartoe door de Instituutsdirectie aangewezen medewerker). 

3. Elke student wordt tijdens de studie individueel begeleid door een studieloopbaanbegeleider 

(SLB’er). Voor deeltijdstudenten is er een aparte studieloopbaanbegeleider beschikbaar. 

4. In tegenstelling tot de voltijdvariant wordt er voor deeltijd-studenten geen onderscheid 

gemaakt tussen een propedeuse en hoofdfase SLB’er. Wel kan een de rol van SLB-er door 

verschillende medewerkers van ICA worden ingevuld. Het is dus geen garantie dat een student 

tijdens de gehele studie dezelfde studieloopbaanbegeleider behoudt. 

5. Het reflecteren op eigen functioneren en geven van een onderbouwing van de keuzes binnen de 

studie is een voorwaarde voor participatie van de student in studieloopbaanbegeleiding. Doel 

van de studieloopbaanbegeleiding 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.  

6. De student heeft de mogelijkheid om met de SLB’er gesprekken te voeren over de voortgang 

van de studie in relatie tot persoonlijke keuzes en omstandigheden. De SLB’er ondersteunt waar 

mogelijk maar is niet beslissingsbevoegd. 

De SLB’er kan student of een groep van studenten oproepen voor een informatiebijeenkomst. Hiervoor 

is bij de deeltijdopleiding binnen ICA geen vast programma. 

 

Artikel 9.3 Onderwijsovereenkomst 

1. Voor of bij de start van modules die zijn opgebouwd uit leeruitkomsten sluiten de student en de 

studieloopbaanbegeleider (bij de ICA ook wel Student Performance Coach genoemd) 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; 



53 
 

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 10: Judicium Abeundi  
 

Artikel 10.1 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 10.2. 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.  

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.  
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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 11: Slotbepalingen  
 

Artikel 11.1 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 11.2 Vaststelling  

Deze regeling is vastgesteld door de faculteitsdirecteur van de faculteit Techniek op 10 juli 2018, na 

verkregen instemming van de Faculteitsraad Techniek op 10 juli 2018 en verkregen instemming van de 

Gemeenschappelijke Opleidingscommissie ICA op 2 juli 2018. 

 
Artikel 11.3 Inwerkingtreding  

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2018 en is geldig tot en met 31 augustus 

2019.  
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BIJLAGEN  
Bijlage 1 
Bijlage conform artikel 4.1. lid 3 
Opsomming van aan huidige eenheden van leeruitkomsten en onderwijseenheden, tentamens en 
integrale toetsen van de propedeutische fase gelijkgestelde oude onderwijseenheden, eenheden van 
leeruitkomsten, tentamens en integrale toetsen.  

 
Bijlage 2 
Bijlage conform artikel 6.1. lid 3 
Opsomming van aan huidige eenheden van leeruitkomsten en onderwijseenheden, tentamens en 
integrale toetsen van de postpropedeutische fase gelijkgestelde oude onderwijseenheden, eenheden 
van leeruitkomsten, tentamens en integrale toetsen.  

 
Bijlage 3 
Bijlage conform artikel 1.1. lid 5 en artikel 3.4. lid 9 
Opsomming van aan huidige eenheden van leeruitkomsten en onderwijseenheden en tentamens van de 
door de opleiding verzorgde minoren gelijkgestelde oude tentamens.  
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DEEL 2B OVERIGE REGELINGEN    
 

REGLEMENT EXAMENCOMMISSIE 2018/2019 

Reglement Examencommissie ICA 2018-2019 

Reglement Examencommissie voor de opleidingen CMD en HBO-ICT. 

 

Preambule 

De reglementen voor de examencommissies bij de HAN zijn in tweeën te verdelen. 

1. In de onderwijs- en examenregeling (OER) 2018-2019 is een aantal bepalingen opgenomen met 
betrekking tot examencommissie en examinatoren (paragraaf 8). Waar relevant wordt in 
voorliggend reglement naar (artikelen uit) deze paragraaf verwezen. 

2. In het onderhavige reglement examencommissie ICA 2018-2019 is eveneens een aantal bepalingen 
opgenomen met betrekking tot de examencommissie. 

3. Krachtens de WHW wordt de OER vastgesteld door het instellingsbestuur en het reglement 
examencommissies door de examencommissie. 

 

 

PARAGRAAF 1: ALGEMENE BEPALINGEN 

 

Artikel 1.1 Begripsbepalingen 

Voor dit reglement gelden de definities en bepalingen die zijn opgenomen in de begrippenlijst van het 
opleidingsstatuut (bijlage van het opleidingsstatuut). 

 

Artikel 1.2 Status en toepasselijkheid van het reglement 

1. Dit reglement bevat regels over taken en bevoegdheden van de examencommissie ICA en 
maatregelen die zij in dit verband kan nemen, alsmede regels over de uitvoering ervan.  

2. Het model-reglement wordt jaarlijks met instemming van de medezeggenschapsraad door het 
college van bestuur vastgesteld.   
De examencommissie kan leden, artikelen en paragrafen aanpassen, mits genoemde 

aanpassingen niet in strijd zijn met de opleidingsspecifieke bepalingen van de “HAN kader 

OER”, de “kader OER voor de volledig of ten dele aan het experiment leeruitkomsten 

deelnemende deeltijdse en duale bacheloropleidingen van de HAN”, de “kader OER voor de 

volledig of ten dele aan het experiment leeruitkomsten deelnemende deeltijdse en duale 

Associate degree-programma’s van de HAN”, de bepalingen uit de Wet op het Hoger 

onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), het “Besluit experimenten flexibel hoger 

onderwijs” en het Studentenstatuut HAN.   
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3. Het reglement is vastgesteld door de examencommissie en van toepassing op de eenheden van 
leeruitkomsten/onderwijseenheden15, tentamens, integrale toetsen en examens van de voltijdse of 
geheel of ten dele aan het experiment leeruitkomsten deelnemende Bachelor-opleiding(en) HBO-
ICT, CMD, BIM, I en TI behorende tot de Faculteit Techniek van Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen (HAN). 

 

 

PARAGRAAF 2: BESLUITVORMING EN MANDATEN, TAKEN EN VERGADERINGEN 

 

Artikel 2.1 Besluitvorming en mandaten 

1. De voorzitter van de examencommissie tekent besluiten van de examencommissie, tenzij de 
tekenbevoegdheid is gemandateerd. 

2. De examencommissie kan, voor aangelegenheden de dagelijkse gang van zaken betreffende, een 
dagelijkse commissie (DC) instellen. Deze commissie bestaat uit de voorzitter van de 
examencommissie en een ander lid en wordt - voor zover die functie wordt ingesteld - ondersteund 
door de ambtelijk secretaris. De dagelijkse commissie is, op basis van een algemeen mandaat, 
bevoegd om de lopende zaken te regelen. Ingeval in voorkomende situaties de DC niet tot 
besluitvorming komt, zal op zo kort mogelijke termijn de situatie aan de examencommissie ter 
besluitvorming worden voorgelegd. Bij de Examencommissie ICA wordt de DC gevormd door de 
voorzitter en de secretaris. 

3. De examencommissie kan in zijn werkzaamheden worden ondersteund door een ambtelijk 
secretaris.  

4. Door derden aan de examencommissie gemandateerde taken zijn opgenomen in een overzicht dat 
als bijlage aan dit reglement is toegevoegd. 

5. Door de examencommissie gemandateerde taken zijn opgenomen in een overzicht dat als bijlage 
aan dit reglement is toegevoegd. De examencommissie blijft volledig verantwoordelijk voor 
eventueel door haar gemandateerde taken en/of bevoegdheden.  

6. De examencommissie draagt er zorg voor dat regelmatig aan haar (schriftelijk) gerapporteerd wordt 
betreffende de voortgang van door haar gemandateerde taken en/of bevoegdheden. 

 

Artikel 2.2 Taken en bevoegdheden examencommissie 

De examencommissie heeft de volgende taken en bevoegdheden:  

1. Het borgen van de kwaliteit van tentamens, integrale toetsen en examens.  
2. Het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen om de tentamens, integrale toetsen en examens te 

beoordelen en de uitslag vast te stellen. 
3. Het beslissen op vrijstellingsverzoeken van studenten en groepen van studenten. 
4. Het vaststellen van nadere regels in verband met mogelijke fraude en/of onregelmatigheden van 

een (aankomend) student of extraneus en de in dat verband te nemen maatregelen. 
5. Het vaststellen van regels over de uitvoering van de taken en bevoegdheden zoals beschreven in de 

leden 1, 2, 3 en 4.  

                                                           
15 Lees hier ‘eenheden van leeruitkomsten’ voor modules in het experiment en lees ‘onderwijseenheden’ voor modules die 

nog niet vallen onder het experiment en voor de voltijdse opleidingsvariant.  



58 
 

6. Het borgen van de kwaliteit van de organisatie en de procedures rondom tentamens en examens.  
7. Bij het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen zoals bedoeld in lid 2 wordt gewerkt met 

protocollen voor het beoordelen van werkstukken die aansluiten bij de landelijke eisen. 
8. Het aanwijzen van examinatoren ten behoeve van het afnemen van tentamens en integrale toetsen 

en het vaststellen van de uitslag daarvan.  
9. Het beëindigen van de aanwijzing als examinator. 
10. Het doen van voorstellen aan het college van bestuur om de inschrijving van een student te 

beëindigen bij ernstige fraude. 
11. Het adviseren van het college van bestuur in verband met beëindigen van de opleiding van de 

student als gevolg van zijn gedraging in relatie tot toekomstige beroepsuitoefening. 
12. Het beslissen bij verdenking van een door een student gepleegde onregelmatigheid en/of fraude en 

het zonodig treffen van maatregelen ter zake, een en ander conform het reglement 
examencommissie examens zoals vastgesteld is door de examencommissie. 

13. Het beslissen op het verzoek van een student om een minor te volgen. 
14. Het beslissen op het verzoek van een student tot een extra gelegenheid voor het afleggen van een 

tentamen of integrale toets. 
15. Het beslissen op het verzoek van de student voor het afleggen van een leerwegonafhankelijk 

tentamen van een onderwijseenheid (alleen van toepassing in de voltijdse opleidingsvariant 

en in de deeltijdse of duale opleidingsvariant die slechts ten dele deelneemt aan het 
experiment leeruitkomsten).   

16. Het beslissen dat een student tentamens en integrale toetsen van het afsluitend examen kan 
afleggen, voordat het propedeutisch examen met goed gevolg is afgelegd. 

17. Het beslissen dat een student tentamens en integrale toetsen in een andere vorm kan afleggen als 
bepaald in deel 3 van het opleidingsstatuut.   

18. Studenten met een lichamelijke of zintuigelijke functiebeperking in de gelegenheid stellen op een 
aangepaste wijze tentamens en integrale toetsen af te leggen. 

19. Het beslissen op een verzoek van een student om een mondeling tentamen of een mondelinge 
integrale toets niet openbaar te laten zijn.  

20. Het uitreiken van bewijsstukken en verklaringen. 
21. Het mede vormgeven aan het toetsbeleid van de opleiding of groep van opleidingen. 
22. Het adviseren van de faculteitsdirectie en instituutsdirectie over de OER.  
23. Het uitreiken van een getuigschrift ten bewijze dat een examen met goed gevolg is afgelegd, nadat 

door het instellingbestuur is verklaard dat aan de procedurele eisen voor afgifte is voldaan. Deze 
eisen zijn: 
a) de student dient voor het verlenen van de graad ingeschreven te staan bij de HAN; 
b) het collegegeld dient betaald te zijn. 

24. Het beslissen op het verzoek van de student om de uitreiking van het getuigschrift op te schorten. 
25. Het desgevraagd - aan degene die meer dan één tentamen of integrale toets met goed gevolg heeft 

afgelegd en aan wie geen getuigschrift als bedoeld in artikel 7.11 lid 2 WHW kan worden uitgereikt - 
verstrekken van een verklaring waarin in elk geval de tentamens en/of integrale toetsen zijn 
vermeld die met goed gevolg zijn afgelegd. 

 

Artikel 2.3 Vergaderingen examencommissie 

1. De examencommissie vergadert ten minste 8 maal per jaar. 
2. De data van de vergaderingen van de examencommissie worden zodanig gepland dat zij aansluiten 

bij de planningscyclus van de opleiding(en) en de faculteit. 
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3. De examencommissie beslist bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen. 
4. Indien bij stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter. 
5. Bij gelegenheid van de eerstvolgende vergadering bekrachtigt de examencommissie formeel de 

beslissingen de dagelijkse gang van zaken betreffende, die de dagelijkse commissie op basis van haar 
algemeen mandaat tussentijds heeft genomen; evenals eventuele andere beslissingen die op basis 
van gemandateerde taken/bevoegdheden zijn genomen. 

6. De secretaris van de examencommissie draagt er zorg voor dat van elke vergadering een verslag 
wordt gemaakt. Het conceptverslag wordt binnen tien werkdagen aan de leden van de 
examencommissie toegezonden/digitaal toegankelijk gemaakt. Het verslag wordt de eerstkomende 
vergadering van de examencommissie vastgesteld. Onderdeel van het verslag is een besluitenlijst. 

7. De secretaris van de examencommissie draagt er zorg voor dat de faculteitsdirectie, de 
instituutsdirectie en de overige leden van de examencommissie tijdig een exemplaar van het 
vastgestelde verslag ontvangen dan wel digitale toegang hiertoe hebben.  

8. De secretaris van de examencommissie draagt er zorg voor dat vastgestelde, geanonimiseerde, 
vergaderverslagen digitaal kunnen worden ingezien door docenten van de betrokken opleiding(en). 

 

Artikel 2.4 Gezamenlijk overleg faculteitsdirectie, examencommissies en instituutsdirecties 

1. De examencommissie overlegt 2 keer per studiejaar (gezamenlijk) met alle voorzitters van de 
examencommissies binnen de faculteit.  

2. De examencommissie overlegt 5 keer per studiejaar met de instituutsdirectie. 
3. De examencommissie overlegt 2 keer per studiejaar (gezamenlijk) met alle voorzitters van de 

examencommissies van de betreffende faculteit en de betrokken instituutsdirecties en 
faculteitsdirectie.  

 

 

PARAGRAAF 3: KWALITEITSBEWAKING EXAMENS, TENTAMENS EN ORGANISATIE  

 

Artikel 3.1 Het borgen van de kwaliteit van tentamens 

1. De examencommissie borgt de kwaliteit van de tentamens. 
2. De examencommissies gaat na of de richtlijnen en aanwijzingen zoals bedoeld in artikel 3.2 in de 

praktijk nageleefd worden en leiden tot tentamens van goede kwaliteit.  
3. De examencommissie zal daar waar nodig aanwijzingen ter verbetering doen. 
4. Voor het waarborgen van de validiteit, betrouwbaarheid, uitvoerbaarheid en transparantie van de 

tentaminering stelt de examencommissie (jaarlijks) een toezichtsplan/borgingsplan op. Dit plan is te 
raadplegen via work.han.nl (Examencommissie ICA).  

 

Artikel 3.2 Richtlijnen en aanwijzingen t.b.v. de tentamens 

1. De beoordeling van tentamens geschiedt door examinatoren aangewezen door de 
examencommissie.  

2. De examinatoren beoordelen de tentamens aan de hand van de in de OER opgenomen criteria en 
door de examencommissie vastgestelde richtlijnen en aanwijzingen (beoordelingsnormen). 
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3. De examencommissie stelt richtlijnen en aanwijzingen vast over (zie work.han.nl -> 
Examencommissie ICA -> richtlijnen Examencommissie ICA): 

 De constructie van tentamens  

 De afname van tentamens (inclusief richtlijnen en aanwijzingen voor surveillanten en 
examinatoren) 

 De beoordeling en vaststelling van de uitslag van tentamens   
 

Artikel 3.3 Het borgen van de kwaliteit van het examen 

1. De examencommissie borgt de kwaliteit van de examens. 
2. De examencommissie onderzoekt regelmatig of het geheel van de tentamens alle beoogde 

eindkwalificaties toetst. 
3. De examencommissie gaat na of de student alle tentamens heeft behaald, voordat zij besluit 

of de student voldoet aan de kwalificaties die nodig zijn voor:  

a. het verkrijgen van het propedeutisch getuigschrift,  

b. het verkrijgen van het getuigschrift van het afsluitend examen en vervolgens voor het 

verkrijgen van een graad.  

4. De examencommissie onderzoekt periodiek het niveau van de eindwerken.  
5. De examencommissie gaat oneigenlijke toekenning van studiepunten of onthouding ervan door 

examinatoren tegen.  
 

Artikel 3.4 Het borgen van de kwaliteit van de organisatie en de procedures rondom tentamens en 
examens 

1. De examencommissie is verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit van de organisatie en de 
procedures rondom tentamens en examens. Het instellingsbestuur is verantwoordelijk voor de 
praktische organisatie van tentamens en examens. 

2. De examencommissie ziet toe op de naleving van de richtlijnen en aanwijzingen over de afname van 
tentamens zoals opgenomen in artikel 3.2 lid 3. Hierover zijn de volgende afspraken vastgelegd in de 
regeling tentamenbureau die het tentamenbureau uitvoert:  

- Het – op basis van het door het (de) roosterbureau(s) aangeleverde, rooster(s) - werven, 
selecteren, instrueren en inzetten van surveillanten en het zorg dragen voor door hen benodigde 
materiële voorzieningen;  

- Het t.b.v. leidinggevende van het tentamenbureau en andere relevante actoren signaleren van - 
en rapporteren over – (vermoedelijk) onregelmatigheden, (vermoedelijke) fraude en overige 
relevante tentamenzaken; 

- Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de betreffende instituutsdirecties, examencommissies 
en het hoofd van de SU-SZ; 

- Het (door de leidinggevende) jaarlijks uitbrengen van een rapportage over de verrichte taken;  

- Het schouwen van surveillanten. 
3. Aanvullend hierop worden door de examencommissie de volgende activiteiten ondernomen: 

- Voeren van periodiek overleg met het Onderwijsbureau ICA  (als planner van de tentamens en 
intermediair naar het tentamenbureau) en het tentamenbureau van de faculteit Techniek. 

 

Artikel 3.5 Externe validering van examenkwaliteit 



61 
 

1. De examencommissie draagt zorg voor externe validering van de examenkwaliteit door het 
bevorderen van: 
- intervisie met andere hogescholen bij de beoordeling van eindwerkstukken; 
- de inzet van externe examinatoren bij het beoordelen van eindwerkstukken. 

 

 

PARAGRAAF 4: AANWIJZEN EN DESKUNDIGHEID VAN EXAMINATOREN 

 

Artikel 4.1 Aanwijzen en deskundigheid van examinatoren  

1. Voor het afnemen van tentamens en het vaststellen van de uitslag daarvan wijst de 
examencommissie examinatoren aan. Examinatoren hebben de eindverantwoordelijkheid in een of 
meerdere stappen (constructie, afname, beoordelen) van het toetsproces.  

2. De examencommissie wijst zowel examinatoren van binnen de opleiding als externe examinatoren 
aan. 

3. Examinatoren zijn – afhankelijk van hun rol in het toetsproces - deskundig in het vakgebied en 
beschikken over onderwijskundige kennis en vaardigheden wat betreft opstellen van toetsen, het 
vaststellen van beoordeelwijze en –norm, het organiseren van toetsing en het kunnen analyseren 
van de toetsresultaten op basis van richtlijnen en criteria voor betrouwbare, valide en transparante 
toetsing en beoordeling.  

4. De examencommissie ziet er op toe dat de examinatoren voldoende deskundig zijn. De 
examencommissie verzoekt de instituutsdirectie waar nodig maatregelen te treffen om de 
deskundigheid van examinatoren te bevorderen.  

5. Om de deskundigheid van de examinatoren te waarborgen, gebruikt de examencommissie een 
profielschets en hanteert deze bij het aanwijzen van de examinatoren.  

6. Examinatoren worden aangewezen voor een of meer specifieke opleidingsonderdelen 
(onderwijseenheid, (deel)tentamen, fase, vakgebied) en voor een specifieke periode.  

7. De examencommissie informeert examinatoren over hun aanwijzing en de gehanteerde 
profielschets.   

8. Examinatoren en overige betrokkenen kunnen zo nodig door de examencommissie worden gehoord 
en verstrekken de commissie de gevraagde inlichtingen en/of adviezen. 

9. Examinatoren moeten desgevraagd de examencommissie kunnen voorzien van materiaal aan de 
hand waarvan de toetskwaliteit en de beoordelingswijze en –resultaten beoordeeld kunnen worden 
(zoals: leerdoelen, toetsplan, toetsmatrijs, een antwoordmodel, beoordelingsschema, 
beoordelingscriteria bij opdrachten, het tentamen en/of de opdracht(en) zelf, de toetsresultaten en 
een analyse daarvan). 

10. De examencommissie kan de aanwijzing van een examinator intrekken, wanneer deze niet – of niet 
meer - aan de gestelde deskundigheidseisen voldoet. 

 

 

PARAGRAAF 5: NADERE REGELS M.B.T. BESLISSINGEN AANGAANDE INDIVIDUELE STUDENTEN 

 

Artikel 5.1 OER als kaderstellend document 
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1. In de OER zijn kaderstellende bepalingen vastgelegd met betrekking tot (deel)tentamens, 
vrijstellingen, leerwegonafhankelijke (deel)tentamens, studeren met een handicap of chronische 
ziekte, minoren, beheersing van de Nederlandse taal, uitbreiding van de studielast en 
studieadviezen.  

2. Indien gewenst kan de examencommissie in deze paragraaf nadere regels vaststellen omtrent de 
beslissingen aangaande individuele studenten. Denk hierbij aan een precisering van de werkwijze, 
een toelichting op de procedure of te gebruiken formats.  

 

Artikel 5.2. n.v.t 

 

Artikel 5.3. n.v.t 

Artikel 5.4. Nadere regels m.b.t. vrije minoren 

1. De examencommissie vraagt bij de student de bewijsstukken op van de met goed gevolg afgelegde 
tentamens van de door de examencommissie goedgekeurde tentamens behorende bij een vrije 
minor. Deze bewijsstukken kunnen bestaan uit een certificaat, een verklaring of andere 
documenten waaruit blijkt dat het goedgekeurde tentamen met goed gevolg is afgelegd. 

2. De bewijsstukken worden door de examencommissie gearchiveerd.  
3. Nadat de bewijsstukken door de examencommissie ontvangen zijn, wordt de kwalificatie voor het 

tentamen of de tentamens behorende bij de vrije minor door de examencommissie vastgelegd in 
het studenteninformatiesysteem van de HAN.  

 

 

PARAGRAAF 6: ONREGELMATIGHEID EN FRAUDE BIJ TENTAMENS 

 

Artikel 6.1 Definitie van onregelmatigheid en fraude 

1. Onder onregelmatigheid wordt verstaan elk handelen of nalaten in een situatie waarvan de 
betrokkene door middel van een of meer ongeoorloofde activiteiten of ongeoorloofd nalaten 
bewust of onbewust een onjuiste indruk wekt van zijn kennis, inzicht en vaardigheden c.q. 
competentiebeheersing.  

2. Onder fraude wordt verstaan elk handelen (waaronder het plegen van plagiaat), of nalaten, 
waarvan betrokkene wist of behoorde te weten, dat dit handelen of nalaten het op de juiste wijze 
vormen van een oordeel over iemands kennis, inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk 
onmogelijk maakt. 

3. Onder onregelmatigheid wordt in ieder geval begrepen: 
a) het als eigen werk opnemen in het portfolio en/of als eigen (groeps)werk presenteren c.q. 

inleveren van (groeps)werk (zoals scriptie, werkstuk, opdracht, toetsuitwerking) dat geheel of 
gedeeltelijk is overgenomen en/of door de student ongeoorloofd met een of meer andere(n) is 
gemaakt; 

b) het laten uitlekken van tentamenvragen en/of –antwoorden voorafgaand of tijdens het 
tentamen; 

c) het op enige wijze verlenen van hulp of steun aan een medestudent als gevolg waarvan een 
onjuiste indruk van het kennen en kunnen van de student wordt gewekt; 

d) het hulp of steun zoeken en/of verkrijgen van een medestudent als gevolg waarvan een 
onjuiste indruk van het kennen en kunnen van de student wordt gewekt; 
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e) het binnen handbereik hebben van niet-toegestane hulpmiddelen tijdens het tentamen; 
f) het tijdens de toetsing gebruiken van toegestane hulpmiddelen waarin niet toegestane 

aantekeningen en/of toevoegingen voorkomen (bijgeschreven of op losse blaadjes); 
g) het zonder uitdrukkelijke toestemming verlaten van de tentamenlocatie en/of daarin terug te 

keren tijdens het tentamen; 
h) het verlaten van de tentamenlocatie met de uitwerking van een opdracht, ook wanneer deze 

uitwerking vervolgens wordt aangeboden aan de surveillant of diens plaatsvervanger; 
i) het aanbrengen van wijzigingen in de ter inzage gelegde uitwerkingen van tentamens, 

respectievelijk integrale toetsen; 
j) het maken van een tentamen onder de naam van een ander, dan wel dit laten doen; 
k) het overtreden van regels voor inzage in beoordeeld tentamenwerk; 
l) al die overige zaken of voorvallen die als zodanig door de voorzitter van de examencommissie 

worden benoemd. 
 

Artikel 6.2 Inbeslagname bewijsmateriaal 

De examencommissie, en diegenen die namens haar aanwezig zijn bij het tentamen/de toets, zijn 
bevoegd tot inbeslagname van enig materiaal dat kan dienen als bewijs van de onregelmatigheid of 
fraude. Nadat de beslissing van de examencommissie als bedoeld in artikel 6.6, onherroepelijk is 
geworden, retourneert de examencommissie het materiaal onverwijld aan de student.  

 

Artikel 6.3 Maatregelen bij onregelmatigheid, resp. fraude 

1. Indien een student zich ten aanzien van enig deel van het tentamen aan enige onregelmatigheid of 
fraude heeft schuldig gemaakt, kan de examencommissie een of meer van de volgende maatregelen 
treffen: 
a) schriftelijke waarschuwing; 
b) schriftelijke berisping; 
c) het ongeldig verklaren van een tentamen en het tentamenresultaat waarvan de 

examencommissie de kwaliteit niet kan garanderen.  
d) het onthouden van het getuigschrift aan de student (indien de onregelmatigheid eerst na afloop 

van een toetsing wordt ontdekt); 
e) bepalen dat het getuigschrift slechts kan worden uitgereikt na een hernieuwde toetsing op een 

door de examencommissie te bepalen wijze, datum en tijd (indien de onregelmatigheid eerst na 
afloop van een toetsing wordt ontdekt); 

f) intrekking van het getuigschrift nadat deze is uitgereikt (indien de onregelmatigheid eerst na 
afloop van het uitreiken van het getuigschrift wordt ontdekt). 

2. Bij fraude kan de examencommissie besluiten tot ontzegging van deelname aan één of meer 
toetsingen voor de termijn van ten hoogste 1 jaar. 

3. Bij ernstige fraude kan de examencommissie het college van bestuur voorstellen de inschrijving voor 
de opleiding van betrokkene definitief te beëindigen. 

4. De examencommissie geeft indien een student zich naar het oordeel van de examencommissie, ten 
aanzien van enig deel van het tentamen aan een onregelmatigheid schuldig heeft gemaakt, de 
volgende richtlijn: de examencommissie verklaart het tentamen van onwaarde en kent het cijfer 0 
toe aan het betreffende tentamen. 
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Artikel 6.4 Onthouden getuigschrift 

1. Indien de onregelmatigheid eerst na afloop van het tentamen wordt ontdekt, kan de 
examencommissie de student het getuigschrift onthouden.  

2. De examencommissie kan ook besluiten dat het getuigschrift pas wordt uitgereikt nadat de student, 
op een door de examencommissie voorgeschreven wijze, opnieuw is getentamineerd. 

 

Artikel 6.5 Horen student, melder en (eventueel) een of meer relevante derden 

1. De examencommissie deelt onverwijld, zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk mee aan 
de student dat er een melding van onregelmatigheid bij een tentamen hem betreffende is 
ontvangen.  

2. De examencommissie stelt de student in de gelegenheid te worden gehoord, alvorens er een 
definitief besluit wordt genomen.  

3. Indien de student wenst te worden gehoord, dient hij dit schriftelijk kenbaar te maken en wel 
binnen 8 werkdagen na dagtekening van het schrijven waarin de student over de mogelijkheid tot 
horen is geïnformeerd.  

4. De student wordt gehoord uiterlijk 10 werkdagen nadat het verzoek daartoe is ontvangen.  
5. De examencommissie kan indien zij dat noodzakelijk acht de melder en eventueel een of meer 

derden horen alvorens zij een definitief besluit neemt over de melding van de onregelmatigheid. 
6. Voordat het horen plaatsvindt, wordt de student op het recht van cautie gewezen. De cautie is de 

mededeling aan de student deze het recht heeft om te zwijgen. 
 

Artikel 6.6 Bekendmaking besluit 

Uiterlijk 5 werkdagen na de gelegenheid waarop de student en de examinator(en) kunnen worden 
gehoord, informeert de examencommissie de student schriftelijk over het genomen besluit, dan wel een 
voorstel/advies aan het college van bestuur. 
 

 

PARAGRAAF 7: GETUIGSCHRIFT EN DIPLOMASUPPLEMENT 

 

Artikel 7.1 OER als kaderstellend document 

1. In de OER zijn in paragraaf 4, 6 en 7 kaderstellende bepalingen vastgelegd op het gebied van 
leeruitkomsten/ onderwijseenheden16, tentamens, integrale toetsen en getuigschriften. 

2. De examencommissie maakt gebruik van de door het College van Bestuur vastgelegde 

formats voor getuigschriften, diplomasupplementen en certificaten (CvB-besluit 2016/964) en 

gaat daarbij uit van de uitgangspunten en werkwijzen omtrent de uitreiking zoals 

geformuleerd in de toelichting bij dit besluit.  

 

                                                           
16 Lees hier ‘eenheden van leeruitkomsten’ voor modules in het experiment en  lees ‘onderwijseenheden’ voor modules die nog 
niet vallen onder het experiment of voor de voltijdse opleidingsvariant. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwijgrecht
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PARAGRAAF 8: JAARVERSLAG EXAMENCOMMISSIE  

 

Artikel 8.1 Jaarlijkse rapportage examencommissie en faculteitsdirectie  

1. De examencommissie stelt jaarlijks - in de maand november – een verslag op van haar 
werkzaamheden en stuurt deze naar de faculteitsdirectie. 

2. De examencommissie maakt gebruik van de handreiking voor het jaarverslag.   
3. De betrokken instituutsdirectie(s) ontvangt (ontvangen) de rapportage van de examencommissie in 

afschrift. 
 

 

PARAGRAAF 9: SLOTBEPALINGEN 

 

Artikel 9.1 Onvoorziene omstandigheden 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet en waarin een onmiddellijke beslissing noodzakelijk is, 
beslist, zo dit tot de bevoegdheden van de examencommissie behoort, de voorzitter van de 
examencommissie. Zijn beslissing deelt hij zo spoedig mogelijk mee aan de belanghebbenden bij de 
beslissing. 

 

Artikel 9.2 Klacht en beroep inzake beslissingen en handelswijzen van een examencommissie 

1. Tegen een besluit van de examencommissie of een examinator staat beroep open bij het College 
van Beroep voor de Examens.  

2. Elk besluit van de examencommissie of individuele examinator bevat een rechtsmiddelenclausule. In 
deze clausule is tenminste het volgende opgenomen: 
a. Er dient binnen zes weken na dagtekening van het desbetreffende besluit in beroep te worden 
gegaan;  
b. Er dient beroep te worden ingediend bij het College van Beroep voor de Examens; 
c. De juiste en actuele adresgegevens van het College van Beroep voor de Examens. 
d. Een verwijzing – voor meer informatie – naar de ‘regeling rechtsbescherming besluiten het 
onderwijs betreffende’ van het Studentenstatuut HAN.  

3. Indien een student een klacht wil indienen tegen een examinator of examencommissielid dan dient 
de student dit te doen conform de procedure zoals vermeld in bijlage 12 (‘reglement klachten’) van 
het Studententstatuut HAN. 

4. Indien een student bij de examencommissie een verzoek indient waarbij een examinator betrokken 
is die lid is van de examencommissie, neemt de betrokken examinator geen deel aan de behandeling 
van het verzoek. 

 

Artikel 9.3 Vaststelling, inwerkingtreding en wijziging 
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1. Dit reglement is vastgesteld door de examencommissie ICA op 29 mei 2018 en treedt in werking met 
ingang van 1 september 2018.  

2. Het reglement is ter vervanging van het reglement examencommissie ICA dat is vastgesteld op 19 
mei 2017 

3. Dit reglement wordt bekendgemaakt aan de studenten en de medewerkers van opleiding(en) 
genoemd in artikel 1.2 lid 3 van dit reglement door opname in het Opleidingsstatuut. 

4. Wijzigingen van dit reglement worden door de betreffende examencommissie bij afzonderlijk besluit 
vastgesteld. Wijzigingen gedurende het lopende studiejaar vinden uitsluitend plaats indien dit 
noodzakelijk is voor de bescherming van de belangen van studenten.  

5. Wijzigingen kunnen al eerder genomen beslissingen op basis van het reeds vastgestelde reglement, 
niet ten nadele van studenten beïnvloeden.  

 

 

Arnhem/Nijmegen, 29 mei 2018 

 

Namens de examencommissie ICA, 

 

Marco Engelbart, voorzitter  
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Bijlage bij het Reglement examencommissie ICA 

Overzicht van door de examencommissie gemandateerde taken (door examencommissie – 
mandaatgever - genomen mandaatbesluit(en)). 

 

 Door examencommissie gemandateerde taken Gemandateerd orgaan17 of functie of specifieke 

taak van de gemandateerde medewerker18, 

1.  het goedkeuren van door studenten gekozen minoren, voor 

zover deze minoren zich afspelen in het buitenland. 

Bureau Internationalisering ICA 

2.  het goedkeuren van door studenten gekozen minoren, voor 

zover de gekozen minor deel uitmaakt van het reguliere 

minor-aanbod van HAN. 

Studieloopbaanbegeleiders, Onderwijsbureau ICA 

3.  het invoeren van door studenten behaalde cijfers in het 

studentenvolgsysteem, op verzoek van en aangeleverd door 

bevoegde docenten. 

Onderwijsbureau ICA 

4.  het invoeren van behaalde cijfers voor goedgekeurde vrije 

minoren in het studentenvolgsysteem, op verzoek van de 

student, alleen dan als het verzoek vergezeld gaat van een 

geldig en gearchiveerd minorcertificaat .  

Onderwijsbureau ICA 

5.  het uitdraaien en diplomeringen, op verzoek en onder 

controle van Examencommissie ICA. 
Onderwijsbureau ICA 

6.  Het draaien van slagen in Alluris voor propedeuse en bachelor. Onderwijsbureau ICA 

7.  het invoeren van studieadviezen in het studentenvolgsysteem, 

op verzoek en onder controle van Examencommissie ICA. 
Onderwijsbureau ICA 

 

Nota bene: 

- Het mandaat blijft geldig behoudens intrekking door de examencommissie en zolang 
gemandateerde persoon in dienst is van de HAN en de hierboven genoemde specifieke taak 
verricht. 

- Tenzij expliciet anders vermeld zijn gemandateerden niet bevoegd tot ondermandatering. 
 

Arnhem/Nijmegen, 29 mei 2018 

                                                           
17 Bijvoorbeeld commissie of bureau (dagelijkse commissie, toetscommissie, taakteam toetsing, tentamenbureau). 

18 De officiële functie(benaming) van een medewerker (bijv. instituutsdirecteur, docent, hogeschoolhoofddocent, 

opleider/trainer/adviseur, secretaresse) staat o.m. vermeld op HAN-insite bij “Onze mensen”. Een taak betreft 

specifieke werkzaamheden die door een functionaris – al dan niet middels officiële opdracht/aanwijzing - verricht 

worden (bijv. voorzitter examencommissie, ambtelijk secretaris, studieloopbaanbegeleider, teamleider, 

administratief medewerker, examinator). Het gaat in deze kolom uiteraard om de specifieke taak die relevant is in 

het kader van het door de examencommissie verstrekte mandaat. 
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REGLEMENT TENTAMENBUREAU  
 

Tentamenregeling Faculteit Techniek studiejaar 2018-2019  

Vastgesteld op 18 mei 2017, aangepast voor ICA 

      

 

Paragraaf 1: Algemene bepalingen 

 

Artikel 1.1 Begripsbepalingen 

Voor deze gelden in aanvulling op de begrippenlijst uit het opleidingsstatuut de volgende 

begripsbepalingen: 

- Schriftelijke en digitale tentamens: verzamelnaam voor schriftelijke en digitale (deel)tentamens en 
schriftelijke en digitale integrale (deel)toets(en), 

- Samenwerkingsverklaring: overeenkomst tussen instituutsdirectie en Service Bedrijf betreffende 
door dat bedrijf te leveren diensten. 

 

Artikel 1.2. Status en toepasselijkheid van de regeling 

1. De instituutsdirecties FT hebben de organisatie en coördinatie van alle vormen van schriftelijke en 
digitale (deel)tentamens en schriftelijke en digitale integrale (deel)toetsen (verder te noemen 
‘schriftelijke en digitale tentamens’) gemandateerd aan het Tentamenbureau Faculteit Techniek 
(verder te noemen “het tentamenbureau”). 

2. Na overleg met vertegenwoordigers uit de instituten is de regeling met instemming van de  
instituutsdirecties en het hoofd van de sub-unit – Tentamenorganisatie (verder ook te noemen 
‘hoofd sub-unit TO’) vastgesteld. 

3. De in lid 1 bedoelde instituutsdirecties Techniek zijn: 
- instituutsdirectie Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie, 
- instituutsdirectie  Automotive,  
- instituutsdirectie Built Environment  
- instituutsdirectie Engineering, 
- instituutsdirectie Informatica Communicatie Academie. 

4. In paragraaf 2 van deze regeling worden positie, taken en bevoegdheden van het tentamenbureau 
beschreven.  
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Paragraaf 2: Positie en taken van het tentamenbureau 

 

Artikel 2.1. Organisatorische positie en fysieke plaats van het tentamenbureau 

1. Het tentamenbureau maakt organisatorisch deel uit van de service unit SZ en is gehuisvest op de 
locatie Ruitenberglaan 26 en 29 te Arnhem. 

2. Het tentamenbureau wordt hiërarchisch en operationeel aangestuurd door het hoofd van de sub-
unit TO (verder te noemen leidinggevende van het tentamenbureau). 

3. De instituutsdirecties en examencommissies kunnen – vanuit hun specifieke taken en 
verantwoordelijkheden - de leidinggevende van het tentamenbureau richtlijnen en aanwijzingen 
geven betreffende de taakuitvoering van het tentamenbureau (‘functionele aansturing’). Zie ook art. 
2.2 lid 5. 

4. De leidinggevende van het tentamenbureau is bevoegd om een van de medewerkers van het 
tentamenbureau (via ondermandatering) te belasten met een aantal coördinerende en/of financiële 
taken. 

 

Artikel 2.2. Taken van het tentamenbureau 

1. Het tentamenbureau verricht haar - bij lid 2 van dit artikel genoemde - taken ten behoeve van de 
volgende instituten: 
- instituut Automotive, 
- instituut Built Environment 
- instituut Engineering, 
Voor de instituten Applied Sciences en Informatica Communicatie Academie verricht het 

betreffende  Onderwijsbureau een aantal van deze taken en is dit van toepassing op de rest van het 

document. Voor ICA betreft dit de taken B, E, H, P en R. 

2. Het tentamenbureau verricht de volgende taken: 

 Vóór afname van elke vorm van tentamens:  
A. de communicatie met ter zake relevante actoren van opleiding(en) en ICT, alsmede de 

communicatie met surveillanten;  
B. op basis van intekening door studenten opstellen van presentielijsten; 
C. het – op basis van het door het (de) roosterbureau(s) aangeleverde, rooster(s) - werven, 

selecteren, instrueren en inzetten van surveillanten en het zorg dragen voor door hen 
benodigde materiële voorzieningen;  

D. de registratie van surveillantgegevens;  
E. het zorg dragen voor extra tentamenvoorzieningen (incl. lokalen) die door de 

examencommissie zijn toegekend aan studenten met een stoornis, een handicap of een 
chronische ziekte; 

F. het in ontvangst nemen van de door examinator(en) aan te leveren tentamenopgaven; 
G. het zorg dragen voor voldoende tentamenpapier en antwoordformulieren; 
H. het (laten) vermenigvuldigen van tentamenopgaven.  

Tijdens de afname van schriftelijke en digitale tentamens:  

I. het zorg dragen voor toezicht door surveillanten tijdens schriftelijke en/of digitale 
tentamens;  
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J. het zorg dragen voor de aanwezigheid van een door de surveillant(en) oproepbare 
medewerker van het tentamenbureau of een coördinatorsurveillant; 

K. het zorg dragen voor de aanwezigheid van de tijd in het lokaal; 
L. de distributie van tentamenopgaven en –materiaal.  

Na afloop van de schriftelijke en digitale tentamens:  

M. het innemen van tentamenopdrachten en -uitwerkingen;  
N. de administratieve verwerking van tentamenopdrachten en -uitwerkingen; 
O. het tijdelijk in bewaring houden van tentamenopdracht en -uitwerking; 
P. het – op verzoek - archiveren van beoordeeld tentamenwerk; 
Q. zorg dragen dat tentamenopdrachten en -uitwerkingen worden opgehaald door daartoe 

bevoegde medewerker(s);  
R. het zorg dragen voor de (ingeroosterde) inzage door studenten in beoordeeld 

tentamenwerk in aanwezigheid van een  docent en eventueel een surveillant; 
S. het t.b.v. leidinggevende van het tentamenbureau en andere relevante actoren signaleren 

van - en rapporteren over – (vermoedelijk) onregelmatigheden, (vermoedelijke) fraude en 
overige relevante tentamenzaken; 

T. het zorg dragen voor de fiattering van de declaraties van surveillanten. 
Overige taken: 

U. het opstellen/actualiseren en publiceren/communiceren van documentatie betreffende 
werkwijze van het tentamenbureau, gedragsregels/instructies voor studenten en 
surveillanten bij schriftelijke en/of digitale tentamens en overige relevante informatie ten 
behoeve van studenten, surveillanten en andere relevante actoren; 

V. het geven van informatie aan medewerkers en studenten over positie, taken en werkwijze 
van het tentamenbureau; 

W. het gevraagd en ongevraagd adviseren van de betreffende instituutsdirecties, 
examencommissies en het hoofd van de SU-SZ;  

3. Aan het begin van een studiejaar wordt door of namens de instituutsdirecties en de leidinggevende 
van het tentamenbureau expliciet vastgelegd voor welke opleidingen, welke specifieke taken 
verricht worden; tenzij - in principe - alle in lid 2 genoemde taken voor alle in lid 1 genoemde 
instituten verricht worden.  

4. Indien een of meer instituutsdirecties extra (niet in lid 2 genoemde) taken willen laten verrichten 
door het tentamenbureau worden daarover tijdig expliciete afspraken gemaakt met de 
leidinggevende van het tentamenbureau; e.e.a. inclusief eventuele aanvullende condities. 

5. De belangrijkste ‘functionele’ kaders voor het tentamenbureau staan vermeld in - de van toepassing 
zijnde versie van - de Samenwerkingsovereenkomst (SWO) met het Service Bedrijf, het 
Opleidingsstatuut, het Studentenstatuut HAN en het HANdboek voor Examenzaken. 
Een nader gespecificeerd overzicht is opgenomen als bijlage van deze regeling. 

 

Paragraaf 3: Overleg van leidinggevende van het tentamenbureau met relevante actoren 

 

Artikel 3.1 Overleg van leidinggevende van het tentamenbureau met relevante actoren 

1. De leidinggevende van het tentamenbureau voert periodiek en verder indien nodig overleg met: 
a. medewerkers van het tentamenbureau; 
b. de instituutsdirecteur of een contactpersoon namens hem of haar, die fungeert als eerste 

aanspreekpunt; 
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c. coördinatoren van de roosterbureaus, resp. de contactpersonen van de opleidingen waarvoor 
het tentamenbureau werkzaamheden verricht; 

d. surveillanten; 
e. teamleiders van de overige (HAN-)tentamenbureaus. 

2. Van elk overleg wordt – waar nodig - een besluitenlijst op -en vastgesteld- waar nodig 
geanonimiseerd- digitaal gepubliceerd.  

 

 

Paragraaf 4: Slotbepalingen 

 

Artikel 4.1 Onvoorziene omstandigheden 

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet en waarin een onmiddellijke beslissing noodzakelijk is, 

beslist,  

a. zo dit tot de bevoegdheid hoort van het tentamenbureau de leidinggevende van het 
tentamenbureau; zijn/haar beslissing deelt hij/zij zo spoedig mogelijk mee aan de belanghebbenden 
bij de beslissing, 

b. zo dit tot haar/zijn bevoegdheid hoort, de instituutsdirectie; haar/zijn beslissing deelt zij/hij zo 
spoedig mogelijk mee aan de belanghebbenden bij de beslissing. 

c. zo dit tot zijn/haar bevoegdheid hoort, de voorzitter van de examencommissie; zijn/haar beslissing 
deelt hij/zij zo spoedig mogelijk mee aan de belanghebbenden bij de beslissing. 

 

Artikel 4.2 Klacht, bezwaar en beroep betreffende beslissingen en handelswijzen van het 

tentamenbureau 

Zie hiervoor in eerste instantie de klachtenpagina van de betreffende opleiding van het instituut op 

Insite 

Zie hiervoor de volgende bijlagen uit het Studentenstatuut HAN: 

- “Regeling klachten”; 
- “Regeling rechtsbescherming besluiten het onderwijs betreffende”. 
 

Artikel 4.3 Vaststelling, inwerkingtreding en wijziging 

1. Deze regeling (incl. bijlagen) is vastgesteld door de Instituutsdirectie en het hoofd van de sub-unit 
TO, treedt in werking met ingang van 1 september 2017 en geldt gedurende het hele studiejaar. Het 
vervangt alle bestaande regelingen en mandaten betrekking hebbend op het tentamenbureau 
Faculteit Techniek. 

2. Deze regeling wordt bekendgemaakt aan de studenten en de medewerkers van opleiding(en) 
genoemd in artikel 2.2 lid 1 door opname in het Opleidingsstatuut en via publicatie op Insite. 

3. Deze regeling maakt onderdeel van het OER. Bij wijzigingen van deze regeling dient hiervoor de 
procedure gevolgd te worden voor wijzigingen van het OER.   
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Bijlagen: 

 

A. Nadere specificatie van de bij art. 2.2 lid 5 bedoelde kader stellende documenten. 
B. Gedragsregels voor studenten bij schriftelijke/digitale tentamens. 
C. Gedragsregels voor surveillanten bij schriftelijke/digitale tentamens. 
D. Formulier geconstateerde (vermoedelijke) onregelmatigheid. 
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Bijlagen bij de Tentamenregeling faculteit Techniek 

 

BIJLAGE A: Nadere specificatie van de bij art. 2.2 lid 5 bedoelde kader stellende documenten 

 

De belangrijkste kaders voor de taken van het tentamenbureau zijn - de van toepassing zijnde versie van 

- de volgende documenten: 

- de Samenwerkingsovereenkomst met het Service Bedrijf, in het bijzonder de te leveren 
producten/diensten van de SU-SZ; 

- het Opleidingsstatuut: 
 de paragraaf over Toetsing / Tentaminering uit de studiegids (deel 1);  
 hoofdstuk 1 “Onderwijs- en Examenregeling” (OER) uit deel 2 (Regelingen betreffende het 

onderwijs en de tentamens); uit deze OER met name de paragraaf 7 inzake “Tentamens, 
integrale toetsen en examens van de opleiding”; 

 hoofdstuk 2 “Reglement Examencommissie” uit deel 2 van het opleidingsstatuut (Regelingen 
betreffende het onderwijs en de tentamens); uit dit reglement met name de paragrafen 
betreffende “Kwaliteitsbewaking examens en tentamens”, “Tentamens en organisatie”, 
“Tentamenfaciliteiten ten behoeve van studenten met een handicap of chronische ziekte” en 
Onregelmatigheid en fraude bij tentamens”; 

 hoofdstuk 2 “Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen propedeutische fase” uit deel 3 
(Beschrijving van het onderwijs), met name het item “Tentaminering” in de OWE-beschrijvingen; 

 hoofdstuk 3 “Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen post-propedeutische fase” uit 
deel 3 (Beschrijving van het onderwijs), met name het item “Tentaminering” in de OWE-
beschrijvingen; 

 hoofdstuk 5 “Gegevens onderwijseenheden en integrale toetsen minoren” uit deel 3 
(Beschrijving van het onderwijs), met name het item “Tentaminering” in de OWE-beschrijvingen. 

- het Studentenstatuut HAN:  
 hoofdstuk 5 (‘Bijzondere voorzieningen’), art. 5.2 (‘Studenten met een chronische ziekte of 

handicap’); 
 bijlage 1 (‘Gedragsreglement algemeen’), art. 2, 3, 6 en 11. 

- het HANdboek Examenzaken: uit het deel “Formats, checklists & voorbeeldbrieven” met name de 
volgende items:  
 Toekenning extra tentamenvoorziening(en) aan studenten met een of meer functiebeperkingen;  
 Proces-verbaal schriftelijk tentamen;  
 Formulieren geconstateerde (vermoedelijke) onregelmatigheid. 
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BIJLAGE B: Gedragsregels voor studenten tijdens tentamenafname 

 

In het studentenstatuut HAN (instellingsspecifieke deel) is een gedragsreglement voor studenten 

opgenomen. Dit reglement bevat naast algemene bepalingen ook bepalingen ten aanzien van het 

gedrag van studenten in de tentamenlocaties. 

 

Hieronder staan additionele bepalingen m.b.t. met name schriftelijke en digitale tentamens.   

 

Gedrag 

De student:  

1. volgt de instructies van de surveillant op en gaat respectvol met hem/haar om. 
2. gedraagt zich zodanig dat hij/zij andere studenten niet stoort bij binnenkomst en bij vertrek van 

de tentamenlocatie alsmede tijdens de tentamenafname. De student dient voor, gedurende en 
na het tentamen stilte in acht te nemen in en in de directe omgeving van de ruimte waarin het 
tentamen plaatsvindt. 

3. neemt bij onduidelijkheden voor en/of tijdens het tentamen z.s.m. contact op met de 
surveillant.  

 

Identificatie en toelating 

De student 

4. meldt zich tijdig (15 minuten voor aanvang van het tentamen) bij het tentamenlokaal. 
5. toont de surveillant ter identificatie zijn geldige collegekaart of een geldig identificatiebewijs:  

 een paspoort 

 een Europees identiteitsbewijs  

 een Nederlands rijbewijs 

 een rijbewijs van een lidstaat van de Europese Gemeenschappen of een andere staat die 
partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, mits het 
rijbewijs bij vertoon ervan nog geldig is 

 een Nederlands vreemdelingendocument. 
Als de student geen collegekaart of een geldig identificatiebewijs kan tonen, wordt de student 

uitgesloten van tentamendeelname.  

Indien geen legitimatie getoond kan worden door bijvoorbeeld diefstal of verlies van het 

identiteitsbewijs en/of collegekaart, kan alleen met een originele aangifte van diefstal en/of een 

originele aanvraag nieuw identiteitsdocument van de gemeente een Bewijs van inschrijving 

aangevraagd worden bij het Tentamenbureau om toegelaten te worden tot de tentamenlocatie. 

6. wordt door de surveillant afgevinkt op de presentielijst ter bevestiging van deelname aan het 
tentamen. 

7. dient – ter controle van zijn identiteit door de surveillant - zijn geldige collegekaart of geldig 
identificatiebewijs rechtsboven op de tafel te leggen gedurende de tentamenafname. 

8. indien een student zich heeft ingeschreven in Alluris voor een deeltentamen en hij of zij neemt 
niet deel aan het deeltentamen, dan heeft de student een kans verbruikt.  
 

Aanvang 



75 
 

De student: 

9. legt uitsluitend zaken die hij/zij nodig heeft voor het maken van een tentamen op/naast de tafel. 
10. mag - tenzij uitdrukkelijk anders bepaald - tijdens het tentamen niet in het bezit zijn van digitale 

gegevensdragers, resp. apparatuur met geïntegreerde digitale gegevensdrager(s), zoals mobiele 
telefoon, smartphone, USB-stick, rekenmachine, speciale bril, oordopjes e.d. 

11. mag geen horloge dragen. 
12. mag - tenzij uitdrukkelijk anders bepaald - tijdens het tentamen geen gebruik maken van de 

volgende hulpmiddelen: papieren versie(s) van woordenboek(en), wetboek(en), (hand)boek(en) 
e.d.; wanneer deze hulpmiddelen wel zijn toegestaan, kunnen deze hulpmiddelen door de 
surveillant gecontroleerd worden.  

13. dient zijn/haar jas, muts, das, tas(sen), etui(s), mobiele telefoon(s), smartphone(s), horloge e.d. 
neer te leggen op de door de surveillant aangewezen plaats. 

14. dient de mobiele telefoon(s), smartphone(s) e.d. uit te zetten alvorens deze weg te leggen. 
15. vermeldt bij aanvang van het tentamen op alle tentamendocumenten zijn naam, 

studentnummer, klas/groep en verdere door surveillant gevraagde gegevens. Bij gebruik van het 
kladpapier, noteert hij/zij deze gegevens ook hierop. 

16. heeft na de feitelijke aanvang van het tentamen nog maximaal 30 minuten toegang tot de 
tentamenlocatie. De student ontvangt geen extra tijd voor het maken van het tentamen 
wanneer hij of zij te laat is. Dertig minuten na het begin van de tentamenzitting worden er geen 
studenten meer toegelaten.  

 

 

 

Tijdens het tentamen19 

De student: 

17. mag tijdens de tentamenzitting van 120 minuten of korter geen gebruik maken van het toilet20. 
Bij een tentamenzitting die langer duurt dan 120 minuten, is toiletbezoek na 120 minuten onder 
begeleiding van een surveillant toegestaan.  

18. mag tijdens de eerste 30 minuten na de feitelijke aanvang van een tentamen niet vertrekken of 
zijn werk inleveren (om onrust en/of onregelmatigheden tegen te gaan). 

19. kan na de eerste 30 minuten na de feitelijke aanvang van een tentamen de tentamenzitting 
tussentijds beëindigen door inlevering van de tentamenuitwerkingen en het verlaten van het 
tentamenlokaal. Hiervoor seint de student de surveillant in door het opsteken van de hand. De 
surveillant neemt de spullen in en geeft de student een teken dat hij of zij het lokaal mag 
verlaten. 

20. die middels een onderwijsovereenkomst of een daartoe strekkend besluit van (een 
gemandateerde namens) de examencommissie recht heeft op extra tentamenfaciliteiten wordt 
daartoe in de gelegenheid gesteld mits de student zich heeft ingeschreven in de reguliere 
inschrijfweek. 

21. mag tijdens het tentamen geen etenswaren nuttigen; bij een tentamenzitting van 150 minuten 
of langer mag de student etenswaren nuttigen die geen onnodige hinder voor medestudenten 
veroorzaken. 

22. mag alleen drinkwaren uit een af te sluiten flesje nuttigen. 

                                                           
19 Wanneer de surveillant onverwijld een noodzakelijke beslissing dient te nemen, wordt dit in overleg gedaan met de 
coördinerend surveillant. 
20 Alleen met een verklaring van de desbetreffende Studieloopbaanbegeleider kan van deze regel afgeweken worden. 
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23. dient het tentamen met de voorgeschreven schrijfbenodigdheden zoals vermeld op het 
voorblad (zwarte of blauwe pen) te maken. 

24. draagt er zorg voor dat schrapformulieren op de juiste wijze en volgens de instructie van de 
surveillant worden ingevuld. 

25. is het niet toegestaan op welke manier dan ook (delen van) een tentamen te kopiëren of op 
welke andere wijze dan ook (de inhoud van) een tentamen buiten de tentamenlocaties te 
brengen. 

 

Hulpmiddelen 

De student: 

26. mag geen andere hulpmiddelen gebruiken dan die zijn toegestaan. De toegestane hulpmiddelen 
worden tijdig bekendgemaakt door de opleiding en staan tevens vermeld op het 
tentamenvoorblad. 

27. draagt er zorg voor dat hulpmiddelen niet zijn voorzien van bijschrijvingen etc. behalve als op 
het tentamenvoorblad staat aangegeven dat dit toegestaan is. 

 

(Vermoedelijke) Onregelmatigheid 

De student: 

28. wordt voor onregelmatigheden, sancties bij onregelmatigheid en inbeslagname van 
bewijsmateriaal verwezen naar de geldende bepalingen die zijn opgenomen in het reglement 
examencommissies (zie het Opleidingsstatuut). 

29. mag in geval van constatering van een vermoedelijke onregelmatigheid door de surveillant het 
tentamen afmaken, ondertekent, eventueel aangevuld met een toelichting, het door de 
surveillant ingevulde “formulier – vermoedelijke – onregelmatigheid” (zie bijlage F) voor gezien.  

 

Inleveren tentamendocumenten 

De student: 

30. controleert vóór inlevering van de tentamenuitwerking en –opdracht(en) of op alle in te leveren 
tentamenstukken zijn naam, studentnummer, klas/groep en verdere door surveillant gevraagde 
gegevens (juist) zijn ingevuld. 

31. levert alle tentamendocumenten inclusief gebruikt en ongebruikt kladpapier in bij de surveillant 
en plaats ter bevestiging hiervoor zijn handtekening op de presentielijst. 

32. zorgt ervoor dat alles netjes en opgeruimd wordt achtergelaten alvorens de tentamenlocatie te 
verlaten. 
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BIJLAGE C: Gedragsregels voor surveillanten bij schriftelijke/digitale tentamens 

 

Het CvB heeft op 27-08-2013 de taken, competenties en eisen m.b.t. de surveillant vastgesteld. 

In de HANdleiding voor de surveillant heeft het Tentamenbureau Techniek veel relevante/gedetailleerde 

informatie opgenomen. 

Hieronder staan de belangrijkste bepalingen m.b.t. de surveillance bij schriftelijke en digitale tentamens. 

 

De surveillant: 

 

Gedrag  

1. geeft studenten duidelijke instructies en gaat respectvol met hen om; 
2. neemt bij onduidelijkheden voor en/of tijdens het tentamen z.s.m. contact op met de 

coördinerend surveillant of – bij diens afwezigheid - met het tentamenbureau. 
3. volgt tijdens tentamens de regels van het tentamenbureau, deze zijn bindend. Mocht er een 

docent aanwezig zijn geweest tijdens een tentamen, vermeld dit dan altijd op de presentielijst 
bij “bijzonderheden tijdens de zitting”. 

 

Voorafgaand aan het tentamen 

4. meldt zich minimaal 30 minuten voor aanvang van het tentamen bij de coördinerende 
surveillant. Van hem/haar krijgt hij/zij de tentamenopdracht(en), ander relevant materiaal en 
worden eventuele bijzonderheden gemeld; 

5. gaat direct naar het lokaal zoals vermeld op envelop/voorblad, en maakt zo nodig, en indien 
mogelijk, het lokaal in orde (o.a. opstelling tafels, draagt zorg voor een voor ieder student 
waarneembare klok etc.);    
De tentamens worden niet eerder dan 30 minuten voor aanvang meegegeven. 

 
WEL NIET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. zorgt dat in de PC / TP-lokalen de tussenbladen indien mogelijk omhoog blijven. Het meubilair in 
een tentamenlokaal moet bij aanvang van het tentamen altijd in tentamenopstelling staan. 
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Identificatie en toelating 

7. laat de student vanaf 15 minuten voor aanvang van het tentamen toe tot het tentamenlokaal; 
8. verzoekt de student bij binnenkomst zijn/haar geldige collegekaart of geldig identificatiebewijs 

te tonen:  

 een paspoort 

 een Europees identiteitsbewijs  

 een Nederlands rijbewijs 

 een rijbewijs van een lidstaat van de Europese Gemeenschappen of een andere staat die 
partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, mits het 
rijbewijs bij vertoon ervan nog geldig is 

 een Nederlands vreemdelingendocument. 
a. Wanneer de student geen collegekaart of geldig identificatiebewijs kan tonen, wordt 

hij/zij uitgesloten van tentamendeelname; 
b. Indien geen legitimatie getoond kan worden door bijvoorbeeld diefstal of verlies van het 

identiteitsbewijs, kan alleen met een originele aangifte van diefstal en/of een originele 
aanvraag nieuw identiteitsbewijs van de gemeente een tentamentoelatingsbewijs 
aangevraagd worden bij het tentamenbureau van Studentzaken om toegelaten te 
worden tot de tentamenlocatie;  

9. vinkt de student af op de presentielijst ter bevestiging van deelname aan het tentamen. De 
surveillant vermeldt het aantal aanwezige studenten op de presentielijst; 

10. ontzegt de student de toegang tot het lokaal en deelname aan het tentamen bij het ontbreken 
van de vereiste legitimatievorm en maakt hiervan aantekening op het proces-verbaal;  

11. laat indien er een normale tot grote groep studenten verwacht wordt de eerste studenten 
vooraan plaatsnemen en laat de volgende studenten aansluiten. Als er een kleine groep 
studenten verwacht wordt dan ziet de surveillant erop toe dat de studenten verspreid over het 
lokaal plaatsnemen, beginnend vooraan in het lokaal. Dit om onregelmatigheden te voorkomen. 

 

 

Aanvang 

12. bij onvoorziene omstandigheden, zoals weersomstandigheden, treinstakingen, e.d. beslist de 
tentamenorganisatie inzake de aanvangstijd; 

13. ziet er op toe dat studenten jassen, mutsen, dassen, tassen, étuis, horloges, (uitgezette) digitale 
gegevensdragers, resp. (uitgezette) apparatuur met geïntegreerde digitale gegevensdrager(s)21 
etc. neerleggen op de door de surveillant aangewezen plaats (voorin het lokaal is gebruikelijk).  

14. ziet er op toe dat enkel zaken die toegestaan zijn voor het maken van een tentamen mogen op 
de hoek van de tafel gelegd worden, zoals pen, potlood, gum, geldige collegekaart/geldig 
identificatiebewijs en de toegestane studiematerialen die vermeld staan. De surveillant 
controleert toegestane hulpmiddelen zoals rekenmachines, handboeken en wettenbundels.  

15. geeft de mogelijkheid van toiletbezoek aan in de resterende ‘administratietijd’ tot het uitdelen 
van het tentamen; 

16. draagt er zorg voor dat alvorens het tentamen feitelijk aanvangt de belangrijkste gedragsregels 
bij tentamens kort worden toegelicht (onder meer hoe eventuele schrapkaarten behoren te 
worden ingevuld).  

                                                           
21 Voorbeelden: mobiele telefoons c.q. smartphones, USB-sticks, horloges, speciale brillen, oordopjes. 
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17. deelt op het tijdstip waarop het tentamen formeel begint de tentamenformulieren uit. Hiervóór 
mag geen enkel tentamendocument (schrapkaart, uitleg, kladpapier) op de tafels liggen. Dit mag 
pas samen met de tentamenopgaven bij de daadwerkelijke aanvangstijd van het tentamen 
worden uitgedeeld.  

18. verzoekt de studenten bij aanvang van het tentamen op alle tentamendocumenten hun naam, 
studentnummer, klas/groep en overige door de surveillant gevraagde gegevens te vermelden; 

19. laat het tentamen exact op de aanvangstijd beginnen. Het is dus niet de bedoeling dat de 
surveillant het tentamen in de administratietijd laat beginnen, omdat ‘alle studenten toch al 
zitten’ of om een andere reden.  

 

Aanvullend voor studenten met extra faciliteiten: 

20. draagt er zorg voor dat studenten – die daarvoor in aanmerking komen op grond van een 
onderwijsovereenkomst en een besluit van de examencommissie/studieloopbaanbegeleider – 
gebruik kunnen maken van extra tentamenfaciliteiten (bijvoorbeeld: laptop, A3 formaat 
tentamen, extra tijd).  

 

Tijdens het tentamen 

21. mag de student tijdens de tentamenzitting van 120 minuten of korter geen gebruik maken van 
het toilet22. Bij een tentamenzitting die langer duurt dan 120 minuten, is toiletbezoek na 120 
minuten onder begeleiding van een surveillant toegestaan.  

22. belt – waar nodig - de coördinerend surveillant en/of de dienstdoende medewerker van het 
tentamenbureau als een student verzoekt naar het toilet te mogen gaan en dit toegestaan is. De 
coördinerend surveillant en/of dienstdoende medewerker vraagt de student de broekzakken 
leeg te maken. Het is niet toegestaan dat een student zonder toezicht naar het toilet gaat of dat 
er meerdere studenten tegelijk naar het toilet gaan. 

23. laat 30 minuten na de feitelijke aanvang van het tentamen geen studenten meer toe tot het 
lokaal. Alsnog – reglementair - toegelaten studenten krijgen geen extra tentamentijd;  

24. blijft, als zich geen studenten melden voor het tentamen, tot 30 minuten na aanvang van het 
tentamen in het lokaal. Na 30 minuten mogen studenten het lokaal niet meer betreden, de 
surveillant levert dan het ongemaakte werk in bij het coördinatielokaal. 

25. ziet erop toe dat tijdens de eerste 30 minuten na uitdelen van het tentamen, studenten niet 
mogen vertrekken. Na de eerste 30 minuten levert de student het werk bij surveillant in. 

26. ziet erop toe dat studenten tijdens het tentamen geen etenswaren nuttigen en geeft zelf het 
goede voorbeeld. Drinken is wel toegestaan, mits uit af te sluiten flesje. Bij een tentamenzitting 
van 150 minuten of langer mag de student etenswaren nuttigen die geen onnodige hinder voor 
medestudenten veroorzaken.  

27. dient actief te surveilleren. Dit houdt in: zodanig positie innemen dat overzicht houden mogelijk 
is, goed rondkijken en af en toe rondlopen. 

28. draagt zorg voor de rust in het lokaal door er op toe te zien dat studenten niet eten, praten, 
telefoneren e.d.  

29. geeft zelf het goede voorbeeld door zich tijdens het tentamen te onthouden van bezigheden die 
afleiden van het surveilleren. Lezen, puzzelen, privé-telefoneren, andere bezigheden met een 
telefoon/smartphone, eten, onnodig praten e.d. zijn niet toegestaan. 

                                                           
22 Alleen met een verklaring van de desbetreffende Studieloopbaanbegeleider kan van deze regel afgeweken worden. 
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30. maakt een aantekening indien er extra (klad)papier wordt uitgedeeld. Zo houdt de surveillant 
controle over de inlevering van alle tentamendocumenten. 

31. ziet erop toe dat de uitwerking van het tentamen door de student uitsluitend met zwarte of 
blauwe pen gemaakt wordt – uitgezonderd bij het maken van tekeningen.  

32. ziet erop toe dat bij een multiple-choice tentamen de schrapkaarten juist worden ingevuld (m.n. 
het juist invullen van het studentnummer).  

33. meldt, zodra de laatste 15 minuten van het tentamen ingaan, dit aan de studenten. 
 

 

Hulpmiddelen 

34. ziet erop toe dat alleen die (toegestane) hulpmiddelen gebruikt worden die vermeld staan op 
het tentamenvoorblad. Toegestaan kladpapier is meegeleverd vanuit het Tentamenbureau en 
moet altijd worden ingeleverd (voorzien van naam, studentnummer, tentamennummer). 

35. ziet erop toe dat de hulpmiddelen niet zijn voorzien van “aantekeningen”, behalve als op het 
tentamenvoorblad staat aangegeven dat dit toegestaan is. De surveillant kan steekproefsgewijs 
in toegestane woordenboeken en/of handboeken controleren. 

 

(Vermoedelijke) Onregelmatigheid 

36. grijpt in geval van een vermoedelijke onregelmatigheid direct in. Hij/zij laat de student onder 
voorbehoud het tentamen afmaken, en neemt alle bescheiden in waarmee de (vermoedelijke) 
onregelmatigheid gepleegd is. De surveillant vult een formulier geconstateerde 
onregelmatigheid in (zie Bijlage D). De student ontvangt ter plekke een kopie-exemplaar (geel 
doorslagformulier) van het formulier. Alle bescheiden worden door de surveillant na afloop van 
het tentamen direct ingeleverd bij de coördinerend surveillant (of buiten de tentamenweken: bij 
het Tentamenbureau). Via het Tentamenbureau gaat het formulier naar de (ambtelijk) secretaris 
van de examencommissie. De examencommissie onderzoekt de onregelmatigheid en neemt een 
besluit of er sprake is geweest van onregelmatigheid. Dit wordt aan de surveillanten 
teruggekoppeld door het Tentamenbureau.  

 

Na afloop tentamen 

37. zorgt ervoor dat studenten aan tafel blijven waarna de surveillant controleert of op alle 
ingeleverde stukken de naam, studentnummer en alle andere gevraagde gegevens zijn ingevuld 
(een student mag geen lege schrapkaart inleveren, deze dient tenminste te zijn voorzien van 
naam en studentnummer) en controleert of alle in te leveren stukken daadwerkelijk worden 
ingeleverd. Kladpapier en fout ingevulde schrapkaarten dienen ook coördinatielokaal te worden 
afgegeven. 

38. zorgt dat tentamenopgaven die gedeeltelijk als antwoordformulieren worden gebruikt en 
antwoordformulieren of bijlage(n) die bij de uitwerking horen, door de student in het 
uitwerkpapier worden gestopt; 

39. controleert of de student uitgereikte stukken niet mee naar huis neemt; 
40. zet bij het inleveren van de uitwerkingen door de student een vinkje op de presentielijst en 

vermeld het aantal ingeleverde werken; 
41. nummert elk tentamendocument (schrapkaarten, lijntjespapier, kladpapier, de 

tentamenopgaven etc.) aan de hand van het nummer dat bij de student vermeld staat op de 
presentielijst. Dit om het zoekraken van tentamenwerk te voorkomen. De documenten dienen 
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op volgorde gesorteerd te worden ingeleverd. De schrapkaart mag niet in de tentamenopgave 
worden gevouwen.  

42. sorteert op volgorde van groep de tentamenuitwerkingen.  
43. controleert of het tentamenlokaal netjes achtergelaten wordt door de studenten en zichzelf en 

controleert of er geen tentamendocumenten zijn achtergebleven. Indien het lokaal bij aanvang 
afgesloten was, wordt het lokaal door hem/haar opnieuw afgesloten. De lokaalloper wordt 
ingeleverd bij de coördinerend surveillant of – bij diens afwezigheid – bij het Tentamenbureau. 

44. vult een proces-verbaal in en levert dit in bij de coördinerend surveillant. In het proces-verbaal 
worden alle (eventuele) onregelmatigheden vermeld die zich hebben voorgedaan tijdens het 
tentamen. Ook vult de surveillant in wanneer de laatste student het lokaal heeft verlaten 
(exclusief de student(en) met recht op extra tijd). 

45. meldt zich af bij de coördinerend surveillant of – bij diens afwezigheid – het Tentamenbureau 
alvorens te vertrekken. 
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BIJLAGE D: Formulier geconstateerde vermoedelijke onregelmatigheid  

 

Formulier geconstateerde vermoedelijke onregelmatigheid 

 

Naam surveillant  ……………………………………………………………………………………… 

 

Naam student  ……………………………………………………………………………………… 

 

Studentnummer   ……………………………………………………………………………………… 

 

Naam en code tentamen ……………………………………………………………………………………… 

 

Datum   ……………………………………………………………………………………… 

 

Tijdstip   ……………………………………………………………………………………… 

 

Tentamenlocatie  ……………………………………………………………………………………… 

 

Plaats    ……………………………………………………………………………………… 

 

 

Beknopt verslag van de surveillant van het gebeurde: 
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Handtekening surveillant: ……………………………… 

 

 

 

 

Handtekening van student: …………………………….. 

 

 

 

 

De surveillant grijpt in geval van vermoedelijke onregelmatigheid (zie regeling onregelmatigheid) direct in. Hij laat de student 

onder voorbehoud het tentamen afmaken en neemt alle bescheiden in waarmee de vermoedelijke onregelmatigheid heeft 

plaatsgevonden. De surveillant vult het formulier Geconstateerde vermoedelijke onregelmatigheid in en levert dit met alle 

bescheiden na afloop van het tentamen direct in bij de coördinator surveillant. De student ontvangt een kopie van het ingevulde 

formulier. Via het Tentamenbureau gaat het formulier vervolgens naar het ambtelijk secretariaat van de examencommissie. 
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REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS 
 

Regeling Externe toezichthouders bij examens 

 

 

1. Positie en benoeming externe toezichthouders  
1.1 De instituutsdirectie benoemt voor elk van de tot het instituut behorende opleidingen een of 

meer externe deskundigen (verder te noemen “externe toezichthouder(s)”), zoals bedoeld in 

artikel 7.11a van de Onderwijs- en examenregeling, belast met het houden van toezicht op de 

kwaliteit van het bachelorexamen (verder te noemen “het examen”). 

1.2 Een externe toezichthouder is géén lid van de examencommissie van de betreffende opleiding en 

is ook niet als docent of examinator werkzaam voor de opleiding(en) waar hij/zij als externe 

toezichthouder fungeert.  

 

 

2. Taak externe toezichthouder en daaraan gerelateerde taken 

instituutsdirectie 
2.1 Een externe toezichthouder heeft tot taak zich een oordeel te vormen over de kwaliteit van het 

examen en hierover schriftelijk te rapporteren aan de betreffende instituutsdirectie.  

De beoordeling door de externe toezichthouder betreft in het bijzonder23: 

 

A.  De kwaliteit van toetsing en beoordeling Belangrijke aspecten24 : 

- validiteit (a), 
- betrouwbaarheid (b), 
- borging en bewaking (c), 
- deskundigheid examinatoren (d). 

Door de externe toezichthouder wordt m.b.t. de aspecten a t/m c een keuze gemaakt 

uit de 6 kernvragen die in Bijlage 1 staan.  

B.  De kwaliteit van studenten (realisatie van de 

beoogde (eind)kwalificaties) 

Belangrijke aspecten: 

- competentieniveau, 
- integratie theorie en praktijk, 
- visie op beroepsuitoefening, 

                                                           
23 Zie ook bijlage 2 (‘stellingen’ inzake kwaliteit van het Ba-examen). 
24 Voor een nadere toelichting op de eerste drie aspecten (a t/m c) zie bijlage 1. 
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- geschiktheid als beginnend 
beroepsbeoefenaar. 

C.  De organisatorische kwaliteit van het 

examen 

Belangrijke aspecten: 

- hantering relevante bepalingen, 
- organisatie van het examen, 
- informatieverstrekking aan 

studenten. 
 

2.2 Ter zake relevante documenten worden de externe toezichthouder tijdig beschikbaar gesteld – en 

waar nodig toegelicht - door of namens de instituutsdirectie.  

2.3 De externe toezichthouder stelt in overleg met de instituutsdirectie een (“screenings”)programma 

op ten behoeve van de kwaliteitsbeoordeling van het examen.  

2.4 De instituutsdirectie draagt er tijdig zorg voor dat de (ambtelijk) secretaris van de betreffende 

examencommissie schriftelijk geïnformeerd wordt over de naam (namen) van de externe 

toezichthouder(s) en het (“screenings”)programma. 

2.5 De examencommissie van de betreffende opleiding(en) verleent medewerking aan de 

taakuitoefening van de externe toezichthouder. Onder meer door hem:  

- tijdig kennis te laten nemen van een representatief deel van de examen-/tentamen-
opdrachten en –producten, evenals de beoordeling daarvan; 

- in de gelegenheid te stellen een of meer tentamens25/examens bij te wonen; 
- in de gelegenheid te stellen een of meer vergadering(en) van de examencommissie bij te 

wonen. 
2.6 In de maand september zendt de externe toezichthouder een beknopte schriftelijke rapportage 

van zijn bevindingen met betrekking tot de examens van het daaraan voorafgaande studiejaar 

naar de instituutsdirectie. In de rapportage worden – waar nodig - ook suggesties opgenomen met 

betrekking tot de verbetering van de kwaliteit van de examens. 

2.7 Desgewenst maakt de externe toezichthouder bij zijn rapportage ook gebruik van de bijlage met 

11 “stellingen”. 

2.8 De instituutsdirectie bespreekt de bij 2.6 bedoelde rapportage z.s.m. met de externe 

toezichthouder en de examencommissie. Een verslag van deze bespreking wordt door de 

instituutsdirectie zo spoedig mogelijk gestuurd naar de externe toezichthouder, de 

examencommissie en de faculteitsdirectie. De rapportage van de externe toezichthouder wordt als 

bijlage aan dit verslag toegevoegd. 

 

                                                           
25 Onder tentamen wordt in deze regeling ook verstaan ‘integrale toets’. 
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3. Competentieprofiel externe toezichthouder 
  

3.1. Kennis: 

- Op de hoogte zijn van de actuele theorie en praktijk betreffende werkvelden die relevant zijn 
voor de opleiding. 

- Op de hoogte zijn van de (eind)kwalificaties van de betreffende opleiding. 
- Op de hoogte zijn van in het hbo gehanteerde toets- en beoordelingssystemen en 

onderwijsmethodieken. 
  

3.2. Vaardigheden: 

- Zodanig kunnen handelen/interacteren dat zowel de student als de examinator ervaart met 
een ter zake deskundige te communiceren.  

- Tentamen-/examenopdrachten en -producten kunnen beoordelen op relevantie en 
consistentie. 

- Onderzoeken kunnen beoordelen in perspectief van - en relevantie voor - het betreffende 
beroepenveld. 

- In staat zijn een gefundeerd oordeel te geven over de inhoud van het examen/de tentamens, 
evenals de kennis, het inzicht, de vaardigheden en de houding (competenties) van de 
kandidaat. 

- Eigen beoordelingen van examen-/tentamenopdrachten en -producten in heldere 
bewoordingen kunnen toelichten. 

- Examinatoren kunnen beoordelen op hun methode(n) van examineren en beoordelen. 
  

3.3. Houding: 

- Zich kunnen inleven in de positie van de deelnemers aan een examen-/tentamengesprek. 
- Constructieve kritiek durven en kunnen leveren op examinatoren en/of student(en). 

  

3.4. Randvoorwaarden: 

- Werkzaam zijn op minimaal hbo-niveau en een opleiding op masterniveau hebben voltooid. 
- Meerjarig werkzaam zijn in een voor de opleiding relevant beroepenveld. 
- Bereid en in staat zijn tot het bijwonen van (een representatief aantal) tentamens / examens 

en vergaderingen van de examencommissie. 
 

 

4. Vergoeding 
De externe toezichthouder ontvangt de daarvoor binnen de HAN geldende financiële vergoeding. 



87 
 

De instituutsdirectie draagt er zorg voor dat aan de externe toezichthouder declaratieformulieren met 

betrekking tot vacatiegelden en reis- en verblijfkosten worden verstrekt. De uitbetaling van 

vergoedingen geschiedt door of namens de HAN. 

 

 

5. Vaststelling en inwerkingtreding 
Deze regeling is vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 10 juli 2018 en treedt in werking per 1 

september 2018.  

 

  



88 
 

Bijlagen bij de regeling Externe Toezichthouders 
 

 

Bijlage 1 bij de regeling Externe toezichthouders   

Nadere toelichting op de (aspecten a t/m c van) kwaliteit van toetsing 

en beoordeling 
 

Door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) wordt (onder meer) de volgende 

standaard gehanteerd bij de beoordeling van een opleiding. Deze standaard heeft een ‘knockout’-

karakter.  

 

‘De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing en toont aan dat de beoogde eindkwalificaties worden 

gerealiseerd’. 

 

De kernpunten van een adequaat toets- en beoordelingssysteem staan in onderstaand overzicht: 

Trefwoord: Validiteit 

Kernvragen 1. Meet de opleiding wat ze beoogt te meten?  
2. Wat gebruikt de opleiding als meetlat/cesuur? 

Gewenst resultaat - Eindkwalificaties (bijv. competenties), geoperationaliseerd op eindniveau en 
tussenliggende niveaus (in bijv. indicatoren) zijn inzichtelijk26 gemaakt, op een manier 
die helder is voor alle (in- en externe) betrokkenen (eventueel schematisch).  

- Beoordelingscriteria en standaard (cesuur) per (tussenliggende en afsluitende) 
toets/beoordelings(moment) zijn inzichtelijk gemaakt (met herkenbare link naar de 
eindkwalificaties op de beheersingsniveaus). 

 

Trefwoord: Betrouwbaarheid 

Kernvragen 3. Is er overeenstemming tussen de (alle) beoordelaars?  
4. Hoe komt deze overeenstemming tot stand? (systematisch of bij toeval?)  
5. Worden de afwegingen hoe tot een oordeel is gekomen inzichtelijk gemaakt? 

Gewenst resultaat - Er vindt systematisch afstemming plaats tussen alle beoordelaars om tot 
overeenstemming te komen over de procedure van de toetsing en beoordeling, de 
(interpretatie van de) beoordelingscriteria en standaard (cesuur) en de 
beoordeling/feedback die gegeven dient te worden.  

- In de organisatiestructuur is ingebouwd dat beoordelaars (intern en extern) 
systematisch afstemmen over de procedure van de toets, de (interpretatie van de) 
beoordelingscriteria en standaard (cesuur), en de feedback die gegeven dient te 
worden.  

- Afwegingen/argumentatie op basis waarvan het oordeel tot stand is gekomen wordt 
inzichtelijk gemaakt na afloop van de beoordeling (bijv. op beoordelings- of 
feedbackformulier). 

                                                           
26 Inzichtelijk = afgestemd, vastgelegd (beschreven in opleidingsdocumentatie) en gecommuniceerd. 
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Trefwoord: Borging/Bewaking 

Kernvragen 6. Hoe wordt de kwaliteit van toetsing en beoordeling geborgd en bewaakt? 

Gewenst resultaat - Procedures van toetsing en beoordeling van de eindkwalificaties (per 
beheersingsniveau) zijn inzichtelijk gemaakt (zonder aanleiding voor discussie tussen 
beoordelaars).  

- Procedures voor de ontwikkeling van de toetsing en beoordeling zijn inzichtelijk 
gemaakt.  

- Systeem dat systematisch (dus nu en in de toekomst) streeft naar steeds meer 
overeenstemming tussen beoordelaars, is beschreven (plan), wordt ook op die manier 
uitgevoerd (do) en werkt (check, act).  

- De rol en verantwoordelijkheden van de examencommissie (en eventueel andere 
betrokken gremia), in het borgen en bewaken van de kwaliteit van toetsing en 
beoordeling, zijn inzichtelijk gemaakt.  

- Eisen aan de competenties van (in- en externe) examinatoren, begeleiders en 
toetsontwikkelaars, en sturing hierop (professionalisering, intervisie e.d.) worden 
inzichtelijk gemaakt. 
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Bijlage 2 bij de regeling Externe toezichthouders  

“Stellingen” inzake kwaliteit van het BA-examen 
 

De externe toezichthouder kan dit formulier invullen en als bijlage toevoegen aan zijn rapportage.  

Het formulier bevat 11 stellingen, met per stelling een vijfpuntsschaal. Bij gebruik s.v.p. het van 

toepassing zijnde rondje aankruisen. 

 

Naam externe toezichthouder:     

 ……………………………………………………………………………… 

 

Ba-opleiding waarop het scoreformulier betrekking heeft: 

 ……………………………………………………………………………… 

 

 

A. KWALITEIT VAN TOETSING EN BEOORDELING27 

 

1. De toetsing en beoordeling is valide.  zeer 

oneens 

O O O O O zeer 

eens 

2. De toetsing en beoordeling is betrouwbaar. 
 

zeer 

oneens 

O O O O O zeer 

eens 

3. De kwaliteit van toetsing en beoordeling wordt adequaat 
geborgd en bewaakt. 

zeer 

oneens 

O O O O O zeer 

eens 

4. De examinatoren geven duidelijk blijk van deskundigheid 
m.b.t. toetsing en beoordeling. 

zeer 

oneens 

O O O O O zeer 

eens 

 

B. KWALITEIT VAN STUDENTEN 

 

5. Het (competentie-)niveau van de geslaagde studenten is 
qua 

 

- kennis minstens voldoende zeer 

oneens 

O O O O O zeer 

eens 

                                                           
27 Zie ook de nadere toelichting in Bijlage 1. 
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- inzicht minstens voldoende zeer 

oneens 

O O O O O zeer 

eens 

- vaardigheden/toepassing minstens voldoende zeer 

oneens 

O O O O O zeer 

eens 

- houding minstens voldoende zeer 

oneens 

O O O O O zeer 

eens 

6. De geslaagde studenten zijn in staat tot een adequate 
integratie van theorie en praktijk 

zeer 

oneens 

O O O O O zeer 

eens 

7. De geslaagde studenten zijn in staat een onderbouwde 
visie over de beroepsuitoefening te formuleren 

zeer 

oneens 

O O O O O zeer 

eens 

8. Op grond van de examenresultaten acht ik de geslaagde 
studenten geschikt als beginnend beroepsbeoefenaar 

zeer 

oneens 

O O O O O zeer 

eens 

 

C. ORGANISATORISCHE KWALITEIT VAN HET EXAMEN  

 

9. Het examen heeft conform de van toepassing zijnde 
bepalingen plaatsgevonden   

zeer 

oneens 

O O O O O zeer 

eens 

10. De organisatie van het examen is adequaat zeer 

oneens 

O O O O O zeer 

eens 

11. De informatieverstrekking door de opleiding aan de 
studenten is adequaat 

zeer 

oneens 

O O O O O zeer 

eens 
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REGELING OPLEIDINGSCOMMISSIE 
 

Reglement opleidingscommissie voor de bacheloropleidingen van de HAN. 

 

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen 

Artikel 1 Status en begripsbepalingen 

1. Dit reglement is een reglement als bedoeld in artikel 25 lid 4 van het bestuurs- en beheersreglement 

van de HAN. 

2. Dit reglement is van toepassing op de gemeenschappelijke opleidingscommissie voor de opleidingen 

ICT en CMD. 

3. De definities en bepalingen uit de begrippenlijst van bijlage 1 bij het opleidingsstatuut zijn op dit 

reglement van toepassing.  

 

Hoofdstuk 2 Opleidingscommissie 

Artikel 2 Instellen opleidingscommissie(s) 

1. Voor elke opleiding of voor een groep van opleidingen wordt een opleidingscommissie ingesteld.  

2. Indien een faculteit slechts één opleiding omvat worden de taken en bevoegdheden van de 

opleidingscommissie door de deelraad uitgeoefend. 

3. In het geval een opleidingscommissie voor twee of meer opleidingen wordt ingesteld, wordt die 

opleidingscommissie een gemeenschappelijke opleidingscommissie genoemd. Het besluit tot instelling 

of opheffing van een gemeenschappelijke opleidingscommissie wordt door de faculteitsdirectie 

genomen en vereist de instemming van de faculteitsraad van de desbetreffende faculteit. Bij het besluit 

tot instemming consulteert de desbetreffende faculteitsraad de desbetreffende opleidingscommissies. 

4. De bepalingen in dit reglement gelden ook voor de gemeenschappelijke opleidingscommissie, tenzij 

de aard van de bepaling zich tegen toepassing verzet.  

5. Binnen een opleidingscommissie kunnen zo nodig één of meerdere kamers worden ingesteld. Een 

kamer kan worden ingesteld naar inrichtingsvorm, naar de bijzondere eigenschap van de opleiding 

(bijvoorbeeld Engelstaligheid), naar locatie van de opleiding of naar gelang een andere bijzonderheid 

van de opleiding daartoe noodzaakt.28 

6. De gemeenschappelijke opleidingscommissie is voor de opleidingen ICT en CMD ingesteld.  

Naast het reguliere overleg is nog ruimte voor los functionerende ICT, CMD en DT kamers. In de kamers 

vindt een voorbespreking van onderwerpen plaats en in de GOC vergadering worden de adviezen van de 

                                                           
28 Zie voor de taken en bevoegdheden van een kamer de omschrijving in artikel 27 lid 3 van het reglement. 
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kamer vastgesteld. Vanuit het DB GOC worden de agenda’s voor de kamers vastgesteld. De kamers 

maken zelf de notulen.  

Artikel 3 Gezamenlijke vergadering  

Indien de opleidingen van één instituut niet een gemeenschappelijke opleidingscommissie hebben, 

vergaderen alle opleidingscommissies behorend tot het instituut tenminste 4 keer per jaar in een 

gezamenlijke vergadering over gemeenschappelijke punten, waaronder tenminste de punten genoemd 

in artikel 27 lid 4 van dit reglement. 

Artikel 4 Samenstelling opleidingscommissie 

1. De opleidingscommissie bestaat uit 12 leden. De ICT-kamer bestaat uit 6 leden en de CMD-kamer uit 6 

leden, waarbij docentleden een dubbel lidmaatschap kunnen hebben voor voltijd- en deeltijdvariant. 

Daarnaast heeft de opleidingscommissie een technisch voorzitter en een ambtelijk secretaris.  

2. De helft van de leden van de (kamer van de) opleidingscommissie bestaat uit studenten van de 

desbetreffende opleiding en de andere helft van de leden van de (kamer van de) opleidingscommissie 

bestaat uit personeel van de desbetreffende opleiding. 

3. Zij die deel uitmaken van de faculteitsdirectie of instituutsdirectie, werkzaam zijn als 

onderwijsmanager of de taak van opleidingscoördinator uitoefenen kunnen niet tevens lid zijn van de 

opleidingscommissie.  

Artikel 5 Zittingsduur 

1. De leden van een opleidingscommissie, kamer(s) en leden van de gezamenlijke vergadering die uit en 

door de studenten zijn benoemd, hebben 1 jaar zitting. De leden van een opleidingscommissie, kamer(s) 

en leden van de gezamenlijke vergadering die uit en door het personeel zijn gekozen, hebben 4 jaar 

zitting.  

2. De zittingstermijn vangt aan op 1 september. 

3. Alle leden treden aan het einde van hun zittingsperiode tegelijk af.  

4. De leden van een opleidingscommissie, kamer(s) en leden van de gezamenlijke vergadering kunnen 

aan het einde van hun zittingsperiode herbenoemd worden, met dien verstande dat de leden die uit en 

door het personeel zijn benoemd twee aansluitende termijnen zitting kunnen hebben en daarna eerst 

weer herbenoemd kunnen worden na één termijn geen zitting te hebben gehad. De leden die uit en 

door de studenten gekozen zijn kunnen na aftreden herbenoemd worden met een maximum van vier 

aansluitende studiejaren. 

Artikel 6 Beëindiging lidmaatschap 

1. Het lidmaatschap van een opleidingscommissie, kamer en de gezamenlijke vergadering eindigt door: 

a. het aflopen van de zittingsperiode, tenzij het lid opnieuw benoemd wordt;  

b. tussentijds: 

- in geval van overlijden; 
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- indien de samenstelling van de opleidingscommissie niet meer voldoet aan de eisen zoals opgenomen 
in dit reglement; 

- in het geval de docent niet meer aan het instituut, respectievelijk de betreffende opleiding verbonden 
is; 

- in geval de student de opleiding verlaten heeft. 

2. Een lid van de opleidingscommissie kan te allen tijde het lidmaatschap beëindigen, door het 
lidmaatschap–met vermelding van reden- schriftelijk bij de desbetreffende instituutsdirectie op te 
zeggen. 

Artikel 7 Wijze van samenstellen 

1. De samenstelling van de opleidingscommissie geschiedt op basis van voordracht en benoeming. 

2. Jaarlijks wordt bezien of het wenselijk is de wijze van samenstelling te handhaven. 

Indien de opleidingscommissie in het hiervoor gaande artikel voor verkiezingen heeft gekozen, dan zijn 
de bepalingen in hoofdstuk 3 van toepassing. Indien de opleidingscommissie in het hiervoor gaande 
artikel voor benoeming gekozen heeft, dan zijn de bepalingen in hoofdstuk 4 van toepassing. Bij een 
keuze voor benoeming dient jaarlijks bezien te worden of het wenselijk is deze wijze van samenstelling 
te handhaven.  

 

Hoofdstuk 3 Verkiezingen 

Artikel 8 Kiesrecht 

1. De leden van de opleidingscommissie worden rechtstreeks gekozen door de studenten en het 

personeel dat op de peildatum van het maken van het kiesregister staan ingeschreven als student van 

desbetreffende opleiding of groep van opleidingen respectievelijk werkzaam is bij de desbetreffende 

opleiding of groep van opleidingen. Iedere kiesgerechtigde brengt één stem uit.  

2. Verkiesbaar tot lid van de opleidingscommissie zijn studenten die ingeschreven staan als student van 

desbetreffende opleiding of groep van opleidingen en personeel dat werkzaam is bij de desbetreffende 

opleiding of groep van opleidingen. 

Artikel 9 Verkiezingen 

1. De verkiezingen van de leden die uit en door het personeel worden gekozen vinden om de vier jaar 

plaats. De verkiezingen van de leden die uit het en door de studenten worden gekozen vinden 

jaarlijks/om de 2 jaar plaats. 

2. De verkiezingen voor alle opleidingscommissies vinden gelijktijdig plaats op een door het college van 

bestuur in samenspraak met de medezeggenschapsraad vast te stellen datum. Deze datum wordt in de 

jaarplanning van de HAN opgenomen. Afwijken van deze datum is alleen toegestaan na schriftelijke 

goedkeuring van het college van bestuur.  

3. Verkiezingen vinden plaats op basis van een personenstelsel. 
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4. De verkiezingen voor de leden van een (groep van) opleiding(en) worden per (groep van) 

opleiding(en) georganiseerd door een door de instituutsdirecteur in overleg met de 

opleidingscommissie(s) samengestelde kiescommissie. 

5. De kiescommissie heeft onder meer tot taak: 

-het vaststellen van de kiesregisters; 

-het beslissen op verzoeken tot verbetering van de kiesregisters; 

- het beslissen over de geldigheid van de kandidaatstelling; 

- het treffen van allen voorzieningen om een ordelijk verloop van de verkiezingen te verzekeren; 

- het vaststellen en bekendmaken van een tijdpad voor de verkiezingen; 

- contacten onderhouden met ondersteunende dienstverleners, zoals ICT; 

-het vaststellen van de uitslag van de verkiezingen. 

6. In het geval de kiescommissie onregelmatigheden bij de verkiezingen of uitslag constateert, doet zij 

hiervan opgave bij de opleidingscommissie. Indien de onregelmatigheden tot beïnvloeding van het 

stemresultaat hebben kunnen leiden, kan de opleidingscommissie in overleg met de instituutsdirectie 

tot nieuwe verkiezingen besluiten. 

Artikel 10 Kandidaatstelling 

1. Per opleidingscommissie wordt voor de verkiezingen van de desbetreffende opleidingscommissie een 

kandidatenlijst opgesteld. Op de lijsten staan de namen van verkiesbare personeelsleden en verkiesbare 

studenten. 

2. Kandidaten voor de verkiezingen van het deel van de commissie dat uit en door het personeel wordt 

gekozen, kunnen door personeelsleden en door organisaties van personeel worden gesteld. 

3. Kandidaten voor de verkiezingen van het deel van de commissie dat uit en door studenten wordt 

gekozen, kunnen door studenten en door organisaties van studenten worden gesteld.  

4. Aanmelden als kandidaat geschiedt op een daarvoor bestemd formulier bij de kiescommissie. De 

periode voor kandidaatstelling bedraagt tenminste 10 werkdagen en eindigt tenminste 14 dagen voor 

de aanvang van de verkiezingen.  

Artikel 11 Stemming 

1. De verkiezingen vinden per opleidingscommissie bij geheime digitale stemming plaats. Er kan 

gedurende vijf werkdagen gestemd worden. 

2. Indien er niet meer kandidaten per opleidingscommissie zijn gesteld dan er plaatsen te vervullen zijn, 

vinden er voor die desbetreffende opleidingscommissie geen verkiezingen plaats en worden de gestelde 

kandidaten geacht te zijn gekozen.  
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3. Indien er minder kandidaten zijn gesteld dan er plaatsen te vervullen zijn, vinden er binnen zes weken 

nieuwe verkiezingen plaats. Bij de vaststelling van de zes weken worden de verplichte vrije weken 

conform de officiële jaarplanning van de HAN niet meegeteld.  

4. Kandidaten die zich na de in het vorige lid gestelde termijn voor een niet ingevulde vacature melden, 

kunnen na overleg van de voorzitter van de opleidingscommissie met de instituutsdirecteur alsnog tot 

de opleidingscommissie toegelaten worden.  

Artikel 12 Uitslag verkiezingen 

1. Toedeling van de zetels geschiedt per opleidingscommissie en per geleding aan de kandidaten die 

achtereenvolgens het grootste aantal stemmen hebben behaald, behoudens het bepaalde in lid 3 van 

dit artikel. 

2. Bij de toedeling van de zetels aan kandidaten voor een gemeenschappelijke opleidingscommissie 

hebben de kiesgerechtigde personeelsleden en studenten van elke opleiding elk het recht door ten 

minste één lid van zijn geleding vertegenwoordigd te zijn in de gemeenschappelijke 

opleidingscommissie.  

3. Indien per geleding en per opleiding de zetel bedoeld in lid 2 niet wordt verworven, worden de 

daartoe benodigde zetels ontnomen aan hen die achtereenvolgens het kleinst aantal stemmen hebben 

behaald. Toedeling van de zetels bedoeld in lid 2 geschiedt vervolgens per geleding aan hen die daar, 

naar rato van het aantal behaalde stemmen, het eerst voor in aanmerking komen.  

Artikel 13 Tussentijdse vacature 

1. In geval van een tussentijdse vacature wordt een opengevallen plaats ingenomen door de kandidaat 

op de kandidatenlijst van de kiesgerechtigde geleding waar zich de vacature voordoet, die bij de laatst 

gehouden verkiezingen direct na de laatst gekozen kandidaat het meeste aantal stemmen heeft 

behaald. Indien de opengevallen plaats een garantiezetel betreft, zoals bedoeld in artikel 12 lid 2, wordt 

de opengevallen plaats ingenomen door de kandidaat die daar, naar rato van het aantal behaalde 

stemmen, het eerst voor in aanmerking komt.  

2. Als een tussentijdse vacature niet meer kan worden ingevuld vanuit de lijst waaruit de opengevallen 

zetel afkomstig was, zijn de overgebleven leden van de desbetreffende geleding gerechtigd voor het 

resterende deel van de zittingsperiode zelf, met inachtneming van het bepaalde in artikel 12 lid 2 , een 

kandidaat te kiezen.  

Artikel 14 Bezwaar 

Iedere belanghebbende kan tegen een besluit van de opleidingscommissie of kiescommissie in het kader 

van de verkiezingen bezwaar maken bij de opleidingscommissie. De opleidingscommissie treft indien 

nodig de nodige voorzieningen en beslist binnen vier weken op het bezwaar en deelt het besluit aan de 

belanghebbende mee. 

Artikel 15 Kiesreglement 

1. Ter nadere regeling van de verkiezingen kan door de instituutsdirecteur een kiesreglement 

vastgesteld worden.  
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Hoofdstuk 4 Benoeming 

Artikel 16 Benoeming 

De leden van de opleidingscommissie worden door de instituutsdirectie benoemd.  

Artikel 17 Procedure 

1. Voor afloop van de zittingstermijn dragen de leden van de studentengeleding van de 
opleidingscommissie met inachtneming van artikel 4 van elke (tot de groep van opleidingen behorende) 
opleiding 6 studenten ter benoeming aan de instituutsdirectie voor. De voordracht wordt opgesteld 
door de opleidingscommissie van de betreffende opleiding(en), dan wel door of namens de 
instituutsdirectie. 

2. Voor afloop van de zittingstermijn dragen de leden van de personeelsgeleding van de 
opleidingscommissie met inachtneming van artikel 4 van elke tot (tot de groep van opleidingen 
behorende) opleiding 5 personeelsleden voor de komende zittingsperiode aan de instituutsdirectie ter 
benoeming voor. De voordracht wordt opgesteld door de opleidingscommissie van de betreffende 
opleiding(en), dan wel door of namens de instituutsdirectie. 

3. Indien voor de opleidingen van een instituut niet één gezamenlijke opleidingscommissie is ingesteld, 
kiest elke afzonderlijke opleidingscommissie behorend tot dat instituut jaarlijks uit haar midden een 
medewerker en een student, die naast de voorzitter, in de gezamenlijke vergadering worden 
afgevaardigd. 

Artikel 18 Tussentijdse vacature bij benoeming 

1. In het geval van een tussentijdse vacature bij een opleidingscommissie of kamer benoemt de 

instituutsdirectie een opvolger. De benoemingsprocedure uit artikel 17 wordt gevolgd. 

2. De benoeming van een opvolger geschiedt binnen 4 weken na het ontstaan van de tussentijdse 

vacature. 

3.De tussentijdse opvolger treedt af op het moment dat degene wiens lidmaatschap tussentijds is 

geëindigd had moeten aftreden. 

 

Hoofdstuk 5 Functies en functioneren 

Artikel 19 Functies 

1. De opleidingscommissie en kamer kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris, en voor elk 
van beide een plaatsvervanger. 

2. Een (kamer van een) opleidingscommissie wordt vertegenwoordigd door de voorzitter of diens 
plaatsvervanger.  

Artikel 20 Besluitvorming 

1. De opleidingscommissie of kamer beslist met gewone meerderheid van stemmen. Een onthouding 
wordt niet meegerekend. Er kan alleen gestemd worden als de meerderheid van de leden bij de 
vergadering aanwezig is.  



98 
 

2. Stemming vindt plaats zonder aanwezigheid van de directie of gesprekspartner. 

3. De leden van de opleidingscommissie adviseren en stemmen zonder last of ruggenspraak. 

4. Bij afwezigheid kan een lid zijn stem per volmacht uitbrengen. Volmachten worden aan het begin van 
de vergadering schriftelijk afgegeven. Een lid kan slechts door een ander lid per keer gevolmachtigd 
worden. De gevolmachtigde stemt zonder last of ruggenspraak. Een volmacht telt mee bij het bepalen 
van het quorum van de vergadering. 

5. Eenieder die bij de uitvoering van de taak van de commissie betrokken is en daarbij de beschikking 
krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is 
verplicht tot geheimhouding.  

6. De (kamer van de) opleidingscommissie draagt er in voorkomende gevallen zorg voor dat ook het 
standpunt van de minderheid van de uitgebrachte stemmen aan de faculteitsdirectie en/of 
instituutsdirectie kenbaar wordt gemaakt. 

7. De opleidingscommissie draagt er zorg voor dat haar besluiten, adviezen en voorstellen ter inzage 

liggen op een voor de docenten en de studenten van het instituut, respectievelijk de opleiding 

toegankelijke plaats. 

Artikel 21 Vergaderingen 

1. De opleidingscommissie vergadert (minimaal) acht maal per jaar en voorts in het geval minstens de 

helft van de leden van de opleidingscommissie hierom verzoekt. De vergadering wordt bijeengeroepen 

door de voorzitter van de opleidingscommissie of kamer. Op de eerste vergadering wordt in overleg met 

de instituutsdirectie een vergaderrooster opgesteld, dat op de website van de opleiding wordt 

gepubliceerd.  

2. De leden van de opleidingscommissie ontvangen uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van de 

vergadering een schriftelijke uitnodiging voor de vergadering. De uitnodiging is voorzien van een 

agenda. 

3. De vergaderstukken worden uiterlijk vier werkdagen voor aanvang van de vergadering aan de leden 

van de opleidingscommissie gezonden. Bij latere toezending kunnen de leden ter vergadering met 

meerderheid van stemmen besluiten om de vergaderstukken niet te behandelen.  

4. De opleidingscommissie kan zich op de vergadering door een deskundige laten voorlichten. De 

deskundige wordt minimaal zeven dagen voorafgaand aan de vergadering bij de secretaris aangemeld.  

5. De opleidingscommissie kan uit haar midden een tijdelijke commissie samenstellen, die een 

onderwerp voorbereidt. Deze commissie rapporteert aan de opleidingscommissie. 

Artikel 22 Openbaarheid 

1. De vergaderingen van de [kamer van de] opleidingscommissie zijn openbaar, tenzij de 

opleidingscommissie anders beslist. De opleidingscommissie bepaalt zelf of zij ter voorbereiding van een 

openbare vergadering een besloten vergadering houdt. In besloten vergaderingen kunnen geen 

besluiten genomen worden.  
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2. De opleidingscommissie houdt tenminste twee maal per jaar een openbare vergadering. De data van 

de openbare vergaderingen worden, in overleg met de instituutsdirectie, zodanig gepland dat zij 

aansluiten bij de officiële jaarplanning van de HAN. 

Artikel 23 Verslaglegging 

1. Van iedere vergadering wordt door de secretaris van de [kamer van de] opleidingscommissie een 

verslag gemaakt. 

2. Dit verslag bevat tenminste: 

- de datum, tijd en plaats van de vergadering; 

- de namen van de op vergadering aanwezige en afwezige leden; 

- de agendapunten; 

- de hoofdlijnen van de discussie; 

- eventuele stemverklaringen; 

- de adviezen; 

- de besluiten over advies en instemming met vermelding van stemmingen en uitslagen van 

stemmingen. 

3. Het verslag wordt uiterlijk 15 werkdagen na afloop van de vergadering in concept naar de leden van 

de opleidingscommissie gestuurd, waarna het verslag in de eerstvolgende vergadering wordt 

vastgesteld.  

4. De verslagen van de openbare vergaderingen van de opleidingscommissie worden digitaal 

beschikbaar gesteld opdat de docenten en studenten van het instituut, respectievelijk de betreffende 

opleiding er kennis van kunnen nemen. 

Artikel 24 Contact met directies 

1. De faculteitsdirectie, de instituutsdirectie en de opleidingscoördinator van de betreffende opleiding 
met een bijzondere eigenschap verstrekken de opleidingscommissie respectievelijk de kamer 
ongevraagd tijdig alle inlichtingen die deze voor de vervulling van haar taak naar redelijkheid en 
billijkheid nodig kan hebben en, gevraagd, tijdig alle inlichtingen die deze voor de vervulling van haar 
taak naar redelijkheid en billijkheid nodig acht.  

2. De opleidingscommissie is bevoegd de instituutsdirectie ten minste twee maal per jaar uit te nodigen 

om het voorgenomen beleid te bespreken aan de hand van een door haar opgestelde agenda. 

3. Bij aanvang van het studiejaar stelt de opleidingscommissie een beleidsplan op, waarin de 

opleidingscommissie de visie en speerpunten van de opleidingscommissie voor het komende studiejaar 

formuleert. Het beleidsplan wordt met de instituutsdirectie en zo nodig met de faculteitsdirectie 

gedeeld. 

4. Op verzoek van de instituutsdirectie -of de door haar aangewezen plaatsvervanger- dan wel op 
verzoek van de [kamer van de] opleidingscommissie woont de instituutsdirectie -of de door haar 
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aangewezen plaatsvervanger- de vergaderingen van de opleidingscommissie of een gedeelte daarvan, 
bij. 

5. De instituutsdirectie draagt er zorg voor dat de studenten en de medewerkers van het betreffende 
instituut voldoende op de hoogte zijn van het bestaan en het functioneren van de [kamer van de] 
opleidingscommissie.  

Artikel 25 Jaarlijkse rapportage 

1. De voorzitter van de opleidingscommissie brengt jaarlijks uiterlijk in de maand november schriftelijk 

verslag uit aan de instituutsdirectie over de werkzaamheden en het functioneren van de 

opleidingscommissie in het voorgaande studiejaar. De voorzitter zendt het verslag ter kennisneming aan 

de faculteitsdirectie en de faculteitsraad. 

2. De rapportage bevat in elk geval informatie over: 

- de samenstelling van opleidingscommissie; 

- de visie van de opleidingscommissie op haar taak en werkwijze; 

- het beleidsplan van de opleidingscommissie en de evaluatie daarvan; 

- de door de opleidingscommissie uitgebrachte adviezen en besluiten, waaronder de 

instemmingsverzoeken; 

- de reactie van het bestuur op de adviezen en besluiten; 

- conclusies en aanbevelingen. 

3. Het in de leden 1 en 2 bedoelde verslag wordt in ieder geval digitaal en indien gewenst schriftelijk 

beschikbaar gesteld voor de medewerkers en studenten van het instituut, respectievelijk de betreffende 

opleiding(en). 

Artikel 26 Contact met faculteitsraad 

De voorzitter van de opleidingscommissie draagt er zorg voor dat daar waar nodig overleg met de 
(voorzitter van de) faculteitsraad plaatsvindt. 

 

Hoofdstuk 6 Taken en bevoegdheden opleidingscommissie 

Artikel 27 Taakstelling opleidingscommissie 

1. De opleidingscommissie heeft tot taak te adviseren over het bevorderen en waarborgen van de 
kwaliteit van de opleiding.  

2. De opleidingscommissie heeft voorts als taak: 

- het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling (OER) van de 
betreffende opleiding; 

- het desgevraagd of op eigen beweging advies uitbrengen of voorstellen doen aan de faculteitsraad, de 
faculteitsdirectie of instituutsdirectie over alle andere aangelegenheden betreffende het onderwijs in de 
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betreffende opleiding(en). De commissie zendt deze adviezen en voorstellen ter kennisneming aan de 
faculteitsraad Techniek.  

3. Een kamer van de opleidingscommissie heeft tot taak de opleidingscommissie te adviseren over: 

- het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding; 

- het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de OER van de betreffende opleiding;  

- het desgevraagd of op eigen beweging advies uitbrengen of voorstellen doen aan de 
opleidingscommissie over alle andere aangelegenheden betreffende het onderwijs in de betreffende 
opleiding(en). 

4. De gezamenlijke vergadering heeft tot taak: 

- de afzonderlijke adviezen over de OER, van de opleidingscommissies die tot een instituut behoren, te 
bespreken, om tot één gezamenlijk besluit of advies te komen in het geval de OER op instituutsniveau 
wordt vastgesteld.  

- de afzonderlijke beoordelingen van de opleidingen over de wijze van uitvoeren van de OER te 
bespreken om tot een beoordeling over de wijze van uitvoeren van de OER op instituutsniveau te 
komen.  

- het desgevraagd of op eigen initiatief advies uitbrengen aan de instituutsdirectie, de faculteitsdirectie 
en/of de faculteitsraad over alle andere aangelegenheden betreffende het onderwijs in de betreffende 
opleiding(en) op instituutsniveau. 

Artikel 28 Instemmingsrecht 

1. De opleidingscommissie heeft instemmingsrecht ten aanzien van het bestuurs- en beheersreglement 

voor zover: 

- daarin een andere wijze van samenstelling van de opleidingscommissie wordt vastgelegd dan 

verkiezing; 

- het de jaarlijkse beoordeling van de wenselijkheid van deze andere wijze van samenstelling betreft; 

- het onderwerpen bedoeld in artikel 10.17 derde tot de met achtste lid van de wet betreft. 

2. De opleidingscommissie heeft instemmingsrecht ten aanzien van de OER van de betreffende opleiding 
voor zover het betreft: 

- de wijze waarop het onderwijs in de desbetreffende opleiding wordt geëvalueerd; 

- de inhoud van de afstudeerrichtingen binnen een opleiding; 

- de kwaliteit op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden die een student zich bij beëindiging van 

de opleiding moet hebben verworven; 

- waar nodig de inrichting van praktische oefeningen; 

- de studielast van de opleiding en van elk van de daarvan deel uitmakende onderwijseenheden; 

- indien van toepassing, de wijze waarop de selectie van studenten voor een speciaal traject binnen een 

opleiding gericht op het behalen van een hoger kennisniveau van studenten plaatsvindt; 
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Artikel 29 Adviesrecht 

De opleidingscommissie heeft adviesrecht ten aanzien van de OER van de betreffende opleiding voor 
zover het betreft: 

- de inhoud van de opleiding en van de daaraan verbonden examens; 

- de nadere regels ter uitvoering van het studieadvies propedeutische fase en de nadere regels ter 
uitvoering van de verwijzing in propedeutische fase indien een opleiding na de propedeutische fase 
meer dan een afstudeerrichting omvat; 

- het aantal en de volgtijdelijkheid van de tentamens alsmede de momenten waarop deze afgelegd 
kunnen worden; 

- de voltijdse, deeltijdse of duale inrichting van de opleiding; 

- waar nodig, de volgorde waarin, de tijdvakken waarbinnen en het aantal malen per studiejaar dat de 
gelegenheid wordt geboden tot het afleggen van tentamens en examens; 

- waar nodig, de geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens, behoudens de bevoegdheid 
van de examencommissie die geldigheidsduur te verlengen; 

- of de tentamens mondeling, schriftelijk of op een andere wijze worden afgelegd, behoudens de 
bevoegdheid van de examencommissie in bijzondere gevallen anders te bepalen; 

- de wijze waarop studenten met een handicap of chronische ziekte redelijkerwijs in de gelegenheid 
worden gesteld de tentamens af te leggen; 

- de openbaarheid van mondeling af te nemen tentamens, behoudens de bevoegdheid van de 
examencommissie in bijzondere gevallen anders te bepalen; 

- de termijn waarbinnen de uitslag van een tentamen bekend wordt gemaakt alsmede of en op welke 
wijze van deze termijn kan worden afgeweken; 

- de wijze waarop en de termijn gedurende welke degene die een schriftelijk tentamen heeft afgelegd, 
inzage verkrijgt in zijn beoordeeld werk; 

- de wijze waarop en de termijn gedurende welke kennis genomen kan worden van vragen en 
opdrachten, gesteld of gegeven in het kader van een schriftelijk afgenomen tentamen en van de normen 
aan de hand waarvan de boordeling heeft plaatsgevonden; 

- de gronden waarop de examencommissie voor eerder met goed gevolg afgelegde tentamens of 
examens in het hoger onderwijs, dan wel voor buiten het hoger onderwijs opgedane kennis of 
vaardigheden, vrijstelling kan verlenen van het afleggen van een of meer tentamens; 

- waar nodig, dat het met goed gevolg afgelegd hebben van tentamens voorwaarde is voor de toelating 
tot het afleggen van andere tentamens; 

- waar nodig, de verplichting tot het deelnemen aan praktische oefeningen met het oog op de toelating 
tot het afleggen van het desbetreffende tentamen, behoudens de bevoegdheid van de 
examencommissie vrijstelling van die verplichting te verlenen, al dan niet onder oplegging van 
vervangende eisen; 

- de bewaking van studievoortgang en de individuele studiebegeleiding; 
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- de feitelijke vormgeving van het onderwijs. 

Artikel 30 Voorwaarden instemming en advies 

1. De faculteitsdirectie en/of instituutsdirectie draagt er zorg voor dat: 

a. een advies op een zodanig tijdstip wordt gevraagd dat het advies van wezenlijke invloed kan zijn op de 

besluitvorming,  

b. de commissie in de gelegenheid wordt gesteld met de desbetreffende directie overleg te voeren voor 

dat het advies wordt uitgebracht, 

c. de commissie zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis wordt gesteld van de wijze waarop aan het 

uitgebrachte advies gevolg wordt gegeven. 

Artikel 31 Procedure instemming en advies 

1. De opleidingscommissie deelt de faculteitsdirectie en/of instituutsdirectie zo spoedig mogelijk, doch 

uiterlijk binnen 6 weken nadat instemming of een advies is gevraagd, schriftelijk mede of de 

opleidingscommissie instemming verleent respectievelijk wat het advies van de opleidingscommissie is.  

2. De opleidingscommissie en instituutsdirectie kunnen overeen komen de in het vorige lid genoemde 

termijn te verlengen, dan wel te verkorten in het geval het spoedeisende karakter van het te nemen 

besluit dat verlangt, dan wel indien het besluit genomen dient te worden ter voldoening aan een 

wettelijk voorschrift. 

3. Indien de opleidingscommissie het advies dan wel de beslissing met betrekking tot de gevraagde 

instemming niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn c.q. binnen de verlengde of verkorte 

termijn aan de faculteitsdirectie en/of instituutsdirectie kenbaar heeft gemaakt, dan wordt de 

opleidingscommissie geacht van zijn bevoegdheden geen gebruik te maken. 

4. De opleidingscommissie kan studenten en/of medewerkers van de betreffende opleiding raadplegen, 

alvorens te besluiten op het instemmingsverzoek respectievelijk een advies af te geven. 

Artikel 32 Afwijken advies 

1. Indien de faculteitsdirectie en/of de instituutsdirectie een advies van de opleidingscommissie niet of 

niet geheel wil volgen, deelt zij dit binnen vier weken en met redenen omkleed aan de 

opleidingscommissie mede. De faculteitsdirectie en/of instituutsdirectie draagt er zorg voor dat de 

opleidingscommissie in de gelegenheid gesteld wordt nader overleg met de desbetreffende directie te 

voeren alvorens tot definitieve besluitvorming over te gaan. 

3. De faculteitsdirectie en/of instituutsdirectie schort de uitvoering van haar besluit op tot 4 weken na 

de dag waarop zij de opleidingscommissie het besluit heeft medegedeeld, tenzij de commissie tegen 

onmiddellijke uitvoering geen bedenkingen heeft.  

4. De faculteitsdirectie en/of de instituutsdirectie stelt de opleidingscommissie, de faculteitsraad en 

indien het een besluit van de instituutsdirectie betreft de faculteitsdirectie schriftelijk van het definitieve 

besluit in kennis en vermeldt in het besluit dat wordt afgeweken van het advies van de 

opleidingscommissie. 
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Artikel 33 Initiatiefrecht 

1. Indien de opleidingscommissie desgevraagd of op eigen beweging een voorstel als bedoeld in artikel 
27 lid 2 van dit reglement aan de faculteitsraad, de faculteitsdirectie of instituutsdirectie doet, reageert 
de instituutsdirectie en/of faculteitsdirectie binnen twee maanden na ontvangst van het voorstel. De 
opleidingscommissie zendt de adviezen en voorstellen ter kennisneming aan de medezeggenschapsraad 
of desbetreffende faculteitsraad.  

 

Hoofdstuk 7 Kwaliteitszorg 

Artikel 34 

1. Bij aanvang van het studiejaar maken de opleidingscommissie en de instituutsdirectie afspraken 
over de wijze waarop de kwaliteitszorg wordt uitgevoerd.  

2. Overzicht:  
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Kwaliteitstaken Kwaliteitszorgcommissie Partijen Tijdstippen Rol GOC 

Onderwijsteams wijzen op het belang van 

OWE/PDCA-verslagen en actieplannen 

(hiervoor zijn formats voorgeschreven). 

Onderwijsteams Startfase van ieder 

semester of cursusjaar 

  

NSE terugkoppeling en communiceren 

ICA-verbeteracties/speerpunten voor het 

nieuwe schooljaar   

ICA Kick-off . 

Check op aanwezigheid van OWE/PDCA-

verslagen en actieplannen per 

onderwijsteam. 

Onderwijsteams Slotfase van ieder 

semester of cursusjaar 

  

Check op studentevaluaties na iedere 

onderwijsuitvoering. 

Onderwijsteams, 

onderwijsbureau 

Na iedere 

uitvoeringsperiode 

(blok of semester) 

Bevindingen van de  

klassenvertegenwoordigers-

overleggen bespreken 

tijdens de vergadering van 

de GOC en verbeteracties 

per blok terugkoppelen 

naar de GOC. Adviesrecht 

GOC. 

Check op jaarlijkse gesprekken 

onderwijsteams - auditcommissies 

Onderwijsteams, 

auditcommissies 

Oktober/november   

Gesprek met directie over globaal verloop 

R&O-gesprekken 

Directie Juni   

Check op jaarverslag + actieplan directie - 

CvB 

Directie Juni   

Check op jaarverslag + actieplan 

Propedeuses en ProfielCoördinatoren-

Overleggen (PCO) 

ProfielCoördinatoren-

Overleg (PCO) 

Propedeuse 

overleggen (CPO en 

ICT) 

November    

Check op jaarverslag + actieplan 

Beleidsteams 

Beleidsteams Februari en/of juni   

- Jaarverslag/actieplan/speer- 

punten KZC 

- De wijze van evalueren  

- Verbeterplannen 

Directie, hele ICA-

organisatie 

Juni Instemming GOC 

 

Instemming GOC 

Adviesrecht GOC 

Onderwijsteams wijzen op het belang van 

OWE/PDCA-verslagen en actieplannen 

(hiervoor zijn formats voorgeschreven). 

Onderwijsteams Startfase van ieder 

semester of cursusjaar 

  

NSE terugkoppeling en communiceren 

ICA-verbeteracties/speerpunten voor het 

nieuwe schooljaar.   

ICA Kick-off . 
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Hoofdstuk 7 Betrokkenheid bij accreditatie 

Artikel 35 

In het kader van en ten behoeve van de accreditatie van de opleiding: 

- geeft de opleidingscommissie op verzoek van de instituutsdirectie of faculteitsdirectie een advies af 

voor de zelfevaluatie van de opleiding; 

- heeft de opleidingscommissie in voorkomende geval adviesrecht op het herstelplan. 

 

Check op aanwezigheid van OWE/PDCA-

verslagen en actieplannen per 

onderwijsteam. 

Onderwijsteams Slotfase van ieder 

semester of cursusjaar 

  

Check op studentevaluaties na iedere 

onderwijsuitvoering. 

Onderwijsteams, 

onderwijsbureau 

Na iedere 

uitvoeringsperiode 

(blok of semester) 

De bevindingen van de 

GOC-leden die bij de 

klassenvertegenwoordigers-

overleggen aanwezig zijn 

geweest, bespreken tijdens 

de vergadering van de GOC 

en verbeteracties van de 

onderwijsuitvoeringen per 

blok terugkoppelen naar de 

GOC. Adviesrecht GOC. 

Check op jaarlijkse gesprekken 

onderwijsteams - auditcommissies 

Onderwijsteams, 

auditcommissies 

Oktober/november   

Gesprek met directie over globaal verloop 

R&O-gesprekken 

Directie Juni   

Check op jaarverslag + actieplan directie - 

CvB 

Directie Juni   

Check op jaarverslag + actieplan 

Propedeuses en ProfielCoördinatoren-

Overleggen (PCO) 

ProfielCoördinatoren-

Overleg (PCO) 

Propedeuse 

overleggen (CPO en 

ICT) 

November    

Check op jaarverslag + actieplan 

Beleidsteams 

Beleidsteams Februari en/of juni   

- Jaarverslag/actieplan/speer- 
punten KZC 

- De wijze van evalueren  
- Verbeterplannen 

Directie, hele ICA-

organisatie 

Juni  

Instemming GOC 

Instemming GOC 

Adviesrecht GOC 
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Hoofdstuk 8 Geschillen 

Artikel 36 Toegang tot de geschillenadviescommissie 

De geschillencommissie medezeggenschap neemt kennis van geschillen tussen de opleidingscommissie, 

de faculteitsdirectie of instituutsdirectie over: 

a. de toepassing van het reglement opleidingscommissies; 

b. geschillen die voortvloeien uit de artikelen 27 tot en met 30 van dit reglement.  

Artikel 37 Minnelijke schikking 

Indien er een geschil is tussen de opleidingscommissie en de instituutsdirectie en/of faculteitsdirectie 

onderzoekt het college van bestuur of een minnelijke schikking mogelijk is. Indien dit niet mogelijk blijkt, 

legt de instituutsdirectie, faculteitsdirectie of de opleidingscommissie het geschil voor aan de 

geschillenadviescommissie. 

Artikel 38 Bindende uitspraak geschillenadviescommissie 

De geschillencommissie is bevoegd een minnelijke schikking tussen partijen tot stand te brengen. Indien 

geen minnelijke schikking wordt bereikt, beslecht de geschillencommissie een aan haar voorgelegd 

geschil door een bindende uitspraak te doen waarbij zijn toets of: 

a. de faculteitsdirectie en/of instituutsdirectie zich heeft gehouden aan de eisen van de wet en het 

huishoudelijk reglement opleidingscommissies; 

b. de faculteitsdirectie en/of de instituutsdirectie bij de afweging van de betrokken belangen in 

redelijkheid tot het voorstel of de beslissing heeft kunnen komen en; 

c. de faculteitsdirectie en/of instituutsdirectie onzorgvuldig heeft gehandeld ten opzichte van de 

opleidingscommissie. 

Artikel 39 Opschorting uitvoering beslissing 

Indien het geschil betrekking heeft op het niet of niet geheel volgen van het advies van de 

opleidingscommissie, wordt de uitvoering van de beslissing opgeschort met vier weken, tenzij de 

opleidingscommissie geen bedenkingen heeft tegen onmiddellijke uitvoering van de beslissing. 

Artikel 40 Toestemming bij ontbreken instemming 

Indien de faculteitsdirectie en/of instituutsdirectie voor de voorgenomen beslissing geen instemming 

van de opleidingscommissie heeft gekregen, kan de faculteitsdirectie en/of instituutsdirectie de 

geschillencommissie, in afwijking van artikel 31, toestemming vragen om de beslissing te nemen. De 

geschillencommissie geeft slechts toestemming indien de beslissing van de opleidingscommissie om 

geen instemming te geven onredelijk is of indien de voorgenomen beslissing van de faculteitsdirectie 

en/of instituutsdirectie gevergd wordt door zwaarwegende organisatorische, economische of sociale 

redenen. 
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Hoofdstuk 9 Faciliteiten 

Artikel 41 Faciliteiten (leden) opleidingscommissies 

1. De faculteits- en instituutsdirectie staat de opleidingscommissie het gebruik toe van de voorzieningen 

waarover de commissie kan beschikken en die de commissie voor de vervulling van haar taak 

redelijkerwijs nodig heeft, waaronder in ieder geval wordt verstaan ambtelijke, financiële en juridische 

ondersteuning.  

2. Meer in het bijzonder heeft de opleidingscommissie recht op: 

- vergaderruimte; 

- mogelijkheden tot reproductie/distributie van vergaderstukken; 

- secretariële ondersteuning; 

- restauratieve voorzieningen. 

3. De faculteits- en instituutsdirectie stellen de leden van de opleidingscommissie een scholingsbudget 

ter beschikking. Het scholingsbudget wordt bij aanvang van het studiejaar in onderling overleg tussen de 

opleidingscommissie en de instituutsdirectie bepaald en maakt mogelijk dat de leden van de 

opleidingscommissie in ieder geval deel kunnen nemen aan het scholings- en 

professionaliseringsaanbod van de HAN Academy. Het scholingsbudget voor de opleidingscommissie van 

de opleiding bedraagt minimaal 2000 Euro exclusief btw per studiejaar.  

4. De leden van de opleidingscommissie die als medewerker werkzaam zijn worden in de gelegenheid 

gesteld om deze scholing in werktijd en met behoud van salaris te ontvangen. 

5. De faculteits- en instituutsdirectie stellen de opleidingscommissies in de gelegenheid om zoveel 

mogelijk tijdens werktijd te vergaderen. De studentleden en personeelsleden van de 

opleidingscommissie worden voor het geheel aan activiteiten van de opleidingscommissie voor 80 uur 

per lid per studiejaar gefaciliteerd, waarbij voor het voorzitterschap een aanvullende facilitering van 40 

uur per studiejaar geldt.  

 

Hoofdstuk 10 Slotbepalingen 

Artikel 42 Rechtsbescherming 

Het college van bestuur, de faculteitsdirectie, de instituutsdirectie en de opleidingscoördinator van de 
betreffende inrichtingsvorm/opleiding met een bijzondere eigenschap dragen er zorg voor dat de leden 
van de opleidingscommissie, de kamer en de leden van de gezamenlijke vergadering - uit hoofde van 
hun lidmaatschap van de opleidingscommissie - niet worden geschaad in hun positie en/of belangen 
met betrekking tot de hogeschool. 

Artikel 43 Onvoorziene omstandigheden 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet en waaromtrent een onmiddellijke beslissing van de 
opleidingscommissie respectievelijk kamer respectievelijk gezamenlijke vergadering, noodzakelijk is, 
beslist de voorzitter van de opleidingscommissie respectievelijk de voorzitter van de gezamenlijke 
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vergadering. De voorzitter deelt zijn/haar besluit zo spoedig mogelijk mede aan de overige leden van de 
opleidingscommissie respectievelijk de overige leden van de gezamenlijke vergadering, en aan de 
instituutsdirectie, de betreffende opleidingscoördinator(en) en de faculteitsdirectie. 

Artikel 44 Inwerkingtreding  

Dit reglement is door de faculteitsdirectie vastgesteld op 6 juni 2018 en geldt met ingang van 1 

september 2018. 
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DEEL 3 BESCHRIJVING VAN HET ONDERWIJS 
 

Behorend bij de Kader OS/OER voor de ten dele 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.  

Deel 3.1 is van toepassing op de modules opgebouwd uit eenheden van leeruitkomsten. Deel 3.2 is van 

toepassing op de modules opgebouwd uit onderwijseenheden. 

DEEL 3.1 BESCHRIJVING VAN HET ONDERWIJS DAT WORDT UITGEVOERD 

IN EENHEDEN VAN LEERUITKOMSTEN  
 

Hoofdstuk 1:  Curriculumoverzicht deeltijdse  bacheloropleidingen HBO-

ICT en Communication & Multimedia Design 
Conform Artikel 4.1 lid 1 en Artikel 6.1.lid 1 van de OER  

In dit hoofdstuk is beschreven hoe de bacheloropleidingen HBO-ICT en Communication & Media Design 

zijn opgebouwd in de deeltijdse inrichtingsvorm. De opleiding HBO-ICT is alleen opgebouwd uit 

eenheden van leeruitkomsten. De opleiding Communicatie & Multimedia Design is opgebouwd uit 

eenheden van leeruitkomsten en uit onderwijseenheden.  

Die eenheden zijn vervolgens gegroepeerd in modules. Een module is dus een vaststaande set van 

eenheden van leeruitkomsten of een vaststaande set van onderwijseenheden.  

Omdat de regelgeving bij de verschillende eenheden verschillend is, is het voor u van belang om te 

weten welke van de modules die u volgt vallen onder de ene en welke onder de andere regelgeving. 

Daarom hebben we bij de opleiding Communicatie & Multimedia Design alle modules die zijn 

opgebouwd uit eenheden van leeruitkomsten gehighlight. Voor de goede orde: alle modules die bij die 

opleiding niet zijn gehighlight zijn dus opgebouwd uit onderwijseenheden. De beschrijving van de 

modules die zijn opgebouwd uit onderwijseenheden staat in Deel 3.2. 

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

samenhang beschreven.  

In onderstaand schema’s ziet u in één oogopslag hoe de opleidingen zijn opgebouwd.  
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Bachelor HBO-ICT Bedrijfskundige Informatica & Management 
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Afstudeermodule (30 studiepunten) 
A
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d
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M
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r 

Vrije keuze minor (30 studiepunten) 
V

e
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h

t 

Professional Skills (30 studiepunten) 

Hoofdfasemodule Business Information Management  (30 studiepunten) 

Hoofdfasemodule Manage Enterprise Information (MEI) (30 studiepunten) 

Hoofdfasemodule Business Process Management (BPM) (30 studiepunten) 

P
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ed

eu
se

 

H
o

o
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se

b
e
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aa

m
 

V
e
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h
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Propedeusemodule Business Organisation (BO) (30 studiepunten) 

Propedeusemodule Building an Information System (BIS)  (30 studiepunten) 

 

Bachelor HBO-ICT Software Engineering 
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Afstudeermodule (30 studiepunten) 
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M
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Vrije keuzeminor (30 studiepunten) 

V
e

rp
lic

h
t Professional Skills (30 studiepunten) 

Hoofdfasemodule Advanced Software Development (ASD) (30 studiepunten) 
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Hoofdfasemodule Advanced Databases (ADB) (30 studiepunten) 

Hoofdfasemodule Object Oriented Software Engineering (OOSE) (30 
studiepunten) 

P
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o
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e
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V
e
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h
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Propedeusemodule Software Engineering Basis (SEB) (30 studiepunten) 

Propedeusemodule Building an Information System (BIS) (30 studiepunten) 

 

Opleiding CMD content design, experience design, interaction design en media management. 

Modules met eenheden van leeruitkomsten zijn gehighlight. 
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Afstudeermodule (30 studiepunten) 
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Vrije keuze minor (30 studiepunten) 

V
e
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h
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Professional Skills (30 studiepunten) 

Hoofdfasemodule Embedded Media Objects (30 studiepunten) 

Hoofdfasemodule Adaptive Application Design (30 studiepunten)* 

Hoofdfasemodule Transmedia Storytelling (30 studiepunten)* 

Hoofdfasemodule Serious Gaming (30 studiepunten)* 

P
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V
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lic

h
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Propedeusemodule User Centered Design (30 studiepunten) 

Propedeusemodule Creative Design (30 studiepunten) 

* Afhankelijk van het gekozen profiel kiezen studenten 2 van de 3 modules in de hoofdfase. 
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1.1 Samenstelling propedeutische fase 
Conform Artikel 4.1. lid 1 van de OER  

 

De propedeutische fase van de deeltijdse/duale inrichtingsvorm bevat de volgende module(s)en 

eenheden van leeruitkomsten met de daarbij vermelde studielast op het niveau hoofdfasebekwaam: 

HBO ICT Software Engineering 

I-BIS-DT Build an Information System 

Onderwijsperiode  

Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 

# Naam EVL Aantal studiepunten 

1 Functioneel Ontwerp 10 

2 Database Ontwerp 7,5 

3 Informatiesysteem 7,5 

4 Basis Professional skills I 5 

 

I-SEB-DT Software Engineering Basis 

Onderwijsperiode  

Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 

# Naam EVL Aantal studiepunten 

1 Gestructureerd programmeren 7,5 

2 Objectgeorienteerd programmeren 10 

3 Internettechnologie & webdevelopment 7.5 

4 Basis Professional skills II 5 

 

HBO ICT Bedrijfskundige Informatica & Management 

I-BIS-DT Build an Information System 

Onderwijsperiode  

Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 

# Naam EVL Aantal studiepunten 

1 Functioneel Ontwerp 10 

2 Database Ontwerp 7,5 

3 Informatiesysteem 7,5 

4 Basis Professional skills I 5 
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I-BO-DT Business Organisation 

Onderwijsperiode  

Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 

# Naam EVL Aantal studiepunten 

1 Business Organisation 7,5 

2 Business Process Analysis 7,5 

3 Financial Management 7,5 

4 Ethics 2,5 

5 Professional skills 5 

 

Opleiding CMD content design, experience design, interaction design en media management. 

C-CD-DT Creative Design 

Onderwijsperiode  

Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 

# Naam EVL Aantal studiepunten 

1 CD Ontwerpproces 7,5 

2 CD Ontwerponderzoek 7,5 

3 CD Oplossingsrepertoire 7,5 

4 CD Theorie 2,5 

 5 CD Manifesteren & Reflecteren 5 

 

C-UCD-DT User Centered Design 

Onderwijsperiode  

Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 

# Naam EVL Aantal studiepunten 

1 UCD Ontwerpproces 7,5 

2 UCD Ontwerponderzoek 7,5 

3 UCD Oplossingsrepertoire 7,5 

4 UCD Theorie 2,5 

 5 UCD Manifesteren & Reflecteren 5 

 

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

De postpropedeutische fase van de deeltijdse/duale inrichtingsvorm bevat de volgende module(s) en 

eenheden van leeruitkomsten met de daarbij vermelde studielast op het niveau afstudeerbekwaam: 

HBO ICT Software Engineering 

I-OOSE-DT OOSE: Object Oriented Software Engineering 

Onderwijsperiode  

# Naam EVL Aantal studiepunten 
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Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 

1 Software Analysis & Design 12,5 

2 Distributed Application Development 12,5 

3 Software Processes 2,5 

4 Craftmanship 2,5 

 

I-ADB-DT Advanced Databases 

Onderwijsperiode  

Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 

# Naam EVL Aantal studiepunten 

1 Data Modeling & Data Quality 10 

2 Relational Database Implementation  10 

3 Research Database Technology 10 

 

I-ASD-DT Advanced Software Development 

Onderwijsperiode  

Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 

# Naam EVL Aantal studiepunten 

1 Software Architectuur 5 

2 
Algoritmes, Datastructuren, Programmeertalen en 
Paradigma’s 

15 

3 Software Craftmanship 10 

 

I-PS-DT Professional Skills (PS) 

Onderwijsperiode  

Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 

# Naam EVL Aantal studiepunten 

1 Professional Skills 30 

   

   

 

HBO ICT Bedrijfskundige Informatica & Management 

I-BPM-DT Business Process Management (BPM) 

Onderwijsperiode  

Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 

# Naam EVL Aantal studiepunten 

1 BPM basics (BPB) 2,5 

2 Requirements Management (REM) 7,5 

3 Process Mining and Control (PMC) 10 

4 Research IT-Components (RIT) 10 
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I-MEI-DT Manage Enterprise Information (MEI) 

Onderwijsperiode  

Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 

# Naam EVL Aantal studiepunten 

1 Enterprise Content Management 15 

2 Business Intelligence 15 

 

I-EM-DT Enterprise Management (EM) 

Onderwijsperiode  

Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 

# Naam EVL Aantal studiepunten 

1 Information Strategy & Management 15 

2 
Capita selecta: Enterprise architectuur, 
ontwikkelmethoden, IT recht, 
projectmanagementmethoden 

5 

3 Change Management 10 

   

 

I-PS-DT Professional Skills (PS) 

Onderwijsperiode  

Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 

# Naam EVL Aantal studiepunten 

1 Professional skills 30 

2   

3   

 

HBO CMD 

C-TMS-DT TransMedia Storytelling  (keuzes in tabel modulebeschrijving) 

Onderwijsperiode  

Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 

# Naam EVL Aantal studiepunten 

1 TMS Ontwerpproces 7,5 

2 TMS Ontwerponderzoek 
5 (ExD) of 7,5 (MM + 
CD)  

3 TMS Oplossingsrepertoire 
7,5 (ExD) of 5 (MM + 
CD) 

4 TMS Theorie 2,5 

5 TMS Manifesteren & Reflecteren 5 

6 TMS Keuze LUK (zie tabel bij module-beschrijving) 2,5 

 

C-AAD-DT Adaptive Application Design  (keuzes in tabel modulebeschrijving)   
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Onderwijsperiode  

Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 

# Naam EVL Aantal studiepunten 

1 AAD Ontwerpproces 7,5 

2 AAD Ontwerponderzoek 
5 (IxD), 7,5 (MM), 
2,5 (CD) 

3 AAD Oplossingsrepertoire 
5 (IxD), 2,5 (MM), 
7,5 (CD) 

4 AAD Theorie 5 

5 AAD Manifesteren & Reflecteren 5 

6 AAD Keuze LUK (zie tabel bij module-beschrijving) 2,5 

 

C-SEGA-DT Serious Gaming 

Onderwijsperiode  

Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 

# Naam EVL Aantal studiepunten 

1 
Wordt uiterlijk 12 oktober 2018 aangeleverd 
aan de Faculteitsdirectie en Faculteitsraad ter 
advisering en vaststelling. 

 

2   

3   

4   

 

I-PS-DT Professional Skills (PS) 

Onderwijsperiode  

Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 

# Naam EVL Aantal studiepunten 

1 Professional Skills 30 

   

   

 

De postpropedeutische fase van de deeltijdse/duale inrichtingsvorm bevat de volgende 

module(s) en eenheden van leeruitkomsten met de daarbij vermelde studielast op het niveau 

beroepsbekwaam:  

Alle opleidingen: 

t-DLT-HM-AFS Afstuderen Bachelor 

Onderwijsperiode  

Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 

# Naam EVL Aantal studiepunten 

1 Proeve van Ba-bekwaamheid 30 
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Hoofdstuk 2: Gegevens eenheden van leeruitkomsten en integrale toets 

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 de module(s) die bestaat/bestaan uit eenheden van leeruitkomsten 

de ingangseisen, de beschrijvingen van de eenheden van leeruitkomsten en de bijbehorende 

tentaminering.  

HBO ICT Software Engineering & HBO ICT Bedrijfskundige Informatica & Management 

I-BIS-DT Build an Information System (BIS) 

Ingangseisen Geen  

Onderwijsvorm Deeltijd 

  Naam EVL Studiepunten Aantal (deel)tentamens 

Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 

1 Functioneel Ontwerp 10 2 

2 Database Ontwerp 7,5 2 

3 Informatiesysteem 7,5 2 

4 Basis Professional skills I 5 1 

Omschrijving module 

In deze module doorlopen we het complete proces van het ontwerpen en bouwen van een 
informatiesysteem. Hierdoor leer je wat de samenhang is van functioneel ontwerp, database 
ontwerp en implementatie in de vorm van een eenvoudig informatiesysteem. Zo krijg je 
overzicht en inzicht hoe keuzes in ontwerp consequenties hebben in de implementatie. Deze 
module bereidt je voor op zowel het profiel applicatieontwikkeling als het profiel informatie 
management en consultancy.  
Omdat BIS een startmodule is, is de context enkelvoudig / overzichtelijk, en wordt per stap in 
het proces één methode aangereikt die moet worden toegepast. In dit proces maak je eerst 
een analyse van bedrijfsprocessen, en stel je requirements voor een informatiesysteem op die 
je verder uitwerkt in de vorm van Use Cases en Wireframes. Daarna maak je een 
databaseontwerp, dat uitgewerkt wordt via de stappen van een conceptueel, logisch en fysiek 
model waarbij normalisatietechnieken worden toegepast. Als laatste implementeer je het 
ontwerp in de vorm van een SQL database samen met een beperkt aantal bewerkingsschermen 
en rapportages, waarvoor je SQL toepast. Een doorgaande lijn door de hele module vormt het 
aspect beveiliging, dat je toepast op zowel functioneel niveau (informatiebeveiligingsplan), 
databaseniveau (CRUD-matrix) als ook op eenvoudige wijze implementeert in de database en 
het informatiesysteem. 
De professionals skills zakelijk effectief schrijven en systematisch werken worden separaat 
begeleid, en via een portfolio getoetst. 

 

 

 

EVL 1 – Functioneel Ontwerp 

Code EVL FO 

Beroepstaak/taken  Ontwerpen, Analyseren 
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Eindkwalificatie(s) / 
competentie(s) 

Requirements engineering 

Aantal studiepunten 10 

Beschrijving van de leeruitkomst(en) waaruit deze EVL is opgebouwd 

Functioneel Ontwerp 

De aspirant HBO-ICT’er beschrijft een functioneel ontwerp  dusdanig dat requirements 
overzichtelijk en geprioriteerd zijn in de context van een bedrijfsproces dat met BPMN level 1 in 
beeld is gebracht, gebruik makend van UML Use Cases, met als doel de eisen voor het beoogde 
informatiesysteem vast te stellen, inclusief de eisen aan het schermontwerp die met 
wireframes zijn vastgelegd, waarbij (informatie)beveiliging een specifiek aandachtspunt vormt. 

TENTAMINERING 

S_Toets1 Toets functioneel ontwerp 

Weging  50% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Functioneel ontwerp 

 

 

Tentamenvorm/ vormen  Schriftelijke toets / Multiple Choice 

Tentamenmoment Wordt gepubliceerd in het toetsrooster. 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria 
Je kent en begrijpt BPMN level 1, de definitie van functionele en niet-functionele requirements, 
de UML standaard notatiewijze voor Use cases, de methode voor het ontwerpen van 
wireframes en relevante wet- en regelgeving voor het toepassen van beveiligingsmaatregelen. 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

5,5 

B_F-Ontwerp Beroepsproduct Functioneel Ontwerp 

Weging  50% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Functioneel Ontwerp 

Tentamenvorm/ vormen  Beroepsproduct 

Tentamenmoment Zie toetsrooster 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria 

1 Je kunt bedrijfsprocessen beschrijven met behulp van BPMN level 1 
2 Je kunt functionele en niet-functionele requirements beschrijven en prioriteren  
3 Je kunt requirements analyseren en op basis daarvan Use cases definiëren en beschrijven in 
een use case diagram en fully dressed use cases conform de UML standaard notatiewijze 
4 Je kunt schermen ontwerpen door middel van wireframes  
5 Je kunt de context van een informatiesysteem analyseren en daarbij passende 
beveiligingsmaatregeling adviseren rekening houdend met relevante wet- en regelgeving (zoals 
de AVG (algemene verordening gegevensbescherming)) 
6 Je kunt een functioneel ontwerp presenteren in de vorm van een doelgroepgericht en correct 
opgebouwd en leesbaar rapport. 
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Minimaal oordeel 
deeltentamen  

5,5 

Minimaal oordeel EVL  6   

 

EVL 2 – Database ontwerp 

Code EVL DO 

Beroepstaak/taken  Analyseren, realiseren 

Eindkwalificatie(s) / 
competentie(s) 

Information Management 

Aantal studiepunten 7,5 

Beschrijving van de leeruitkomst(en) waaruit deze EVL is opgebouwd 

Database Ontwerp 

De aspirant HBO-ICT’er kan een database modelleren door gebruik te maken van Noun Phrase 
Identification om te komen tot een conceptueel model, dit via ER-modelleringstechnieken te 
vertalen naar een logisch model in een consequente notatiewijze en vervolgens in een fysiek 
model met bijbehorende SQL DDL statements, waarbij technieken van normalisatie worden 
toegepast tot en met de derde normaalvorm, om redundante gegevensopslag te voorkomen, 
met als doel het vertalen van functionele eisen naar een passend datamodel dat ook 
daadwerkelijk geïmplementeerd kan worden met herhaalbare scripts en waarvan de toegang is 
beschreven in een CRUD-matrix. 

TENTAMINERING 

S_Toets2 Toets databaseontwerp 

Weging  60% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Database ontwerp 

Tentamenvorm/ vormen  Schriftelijke toets/Multiple Choice en Open vragen 

Tentamenmoment Zie toetsrooster 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria 
Je kent en begrijpt de NPI methode, de stappen van ER modelling, normalisatietechnieken tot 
en met 3NV, SQL DDL, basis informatiebeveiligingstechnieken (zoals een CRUD matrix) 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

5,5 

B_DbImplem Beroepsproduct Databaseontwerp 

Weging  40% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Database Ontwerp 

 

 

Tentamenvorm/ vormen  Beroepsproduct 
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Tentamenmoment Zie toetsrooster 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria 

1 Je kunt een conceptueel datamodel maken door het toepassen van de NPI methode 
2 Je kunt een logisch datamodel opstellen door het toepassen van de stappen van ER 
modellering en het resultaat checken op juistheid en volledigheid 
3 Je kunt een datamodel analyseren op redundantie en normalisatietechnieken toepassen 
zodat je een datamodel in 3NV oplevert 
4 Je kunt een logisch datamodel voor een specifiek RDBMS vertalen naar een fysiek model met 
constraints en het resultaat checken op juistheid en volledigheid 
5 Je kunt het fysieke model implementeren in een RDBMS door middel van SQL instructies in 
herhaalbare create scripts 
6 Je hebt kennis van informatiebeveiliging en kunt die kennis toepassen in de vorm van een 
CRUD matrix waarmee je de rechten op de database ontwerpt. 
7 Je kunt een databaseontwerp presenteren in de vorm van een doelgroepgericht en correct 
opgebouwd en leesbaar rapport. 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

5,5 

Minimaal oordeel EVL  6   

 

EVL 3 – Informatiesysteem 

Code EVL INFSYS 

Beroepstaak/taken  Realiseren 

Eindkwalificatie(s) / 
competentie(s) 

Implementatie, Information Management 

Aantal studiepunten 7,5 

Beschrijving van de leeruitkomst(en) waaruit deze EVL is opgebouwd 

Informatiesysteem 

De aspirant HBO-ICT'er kan een functioneel en databaseontwerp implementeren in de vorm 
van een informatiesysteem met eenvoudige beheerschermen en rapportages, waarbij kennis 
van SQL wordt gebruikt met als doel gegevens uit de geïmplementeerde database te ontsluiten 
en om het geïmplementeerde ontwerp te testen, waarbij in het informatiesysteem eenvoudige 
beveiligingsmaatregelen worden toegepast. 

TENTAMINERING 

S_Toets3 Toets SQL 

Weging  60% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Informatiesysteem 

Tentamenvorm/ vormen  Schriftelijke toets / Multiple Choice en Open vragen 

Tentamenmoment Zie toetsrooster 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria 
Je kent en begrijpt referentiële integriteit, SQL DML en DQL (Select inclusief Joins, Subquery’s, 
statistische functies) 
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Minimaal oordeel 
deeltentamen  

5,5 

B_Infosysteem Informatiesysteem 

Weging  40% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Informatiesysteem 

Tentamenvorm/ vormen  Beroepsproduct 

Tentamenmoment Zie toetsrooster 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria 

1. Je kunt door het invoeren van populatie nagaan of de gerealiseerde functionaliteiten voldoen 
aan de opgegeven specificaties 
2. Je kunt op grond van een gegeven specificatie eenvoudige wijzigingen aanbrengen in de 
structuur van een bestaande database, rekening houdend met de bestaande populatie. 
3. Je kunt wijzigingen in de populatie van een database aanbrengen. 
4. Je kunt een informatiebehoefte vertalen naar een SQL select instructie waarbij gegevens uit 
meerdere tabellen nodig zijn 
5. Je kunt op basis van een ontwerp een eenvoudige client applicatie ontwikkelen met 
beheerschermen en rapportages, en waarbij eenvoudige beveiligingsmaatregelen zijn 
geïmplementeerd 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

5,5 

Minimaal oordeel EVL  6  

 

EVL 4 –Basis Professional Skills I 

Code EVL BPS1 

Beroepstaak/taken  Documenteren 

Eindkwalificatie(s) / 
competentie(s) 

Professional Skills 

Aantal studiepunten 5 

Beschrijving van de leeruitkomst(en) waaruit deze EVL is opgebouwd 

Zakelijk effectief schrijven  

Je kunt een zelfstandig geschreven tekst schrijven met een herkenbare structuur op basis van 
een gestructureerde (hoofdstuk) indeling. De tekst is geschikt voor de doelgroep. De tekst is 
geschreven op basis van verzamelde en geanalyseerde informatie. Deze informatie kan 
beroepsgerelateerd of wetenschappelijk zijn. 

Systematisch werken en 
denken  

De student laat in de beroepscontext zien dat hij oplossingsgericht kan denken en werken. Hij 
kan problemen onderkennen in de beroepspraktijk bv op het gebied van processen, ontwerp en 
productkwaliteit en hij kan deze analyseren binnen het kennisdomein en lost deze op tactische, 
strategische en creatieve wijze op door gegevens te identificeren en te gebruiken.   Hij toont 
daarbij kennis en inzicht te hebben van het probleem en dit systematisch te benaderen 
(middels bv plan van aanpak, A3, communicatieplan). Hij laat zien kennis te hebben van de 
heersende theorieën over/op systematisch werken. Hij maakt gebruik van gangbare methodes 
bij het oplossen van vraagstukken. 

TENTAMINERING 
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B_Dossier Portfolio Professional Skills 

Weging  100% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Zakelijk effectief schrijven 

Systematisch werken en denken 

Tentamenvorm/ vormen  Portfolio 

Tentamenmoment Zie toetsrooster 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria Deze zijn vermeld in het beoordelingsmodel op OnderwijsOnline 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

V (voldaan) 

Minimaal oordeel EVL  V  

 

HBO ICT Software Engineering 

I-SEB-DT Software Engineering Basis (SEB) 

Ingangseisen Geen  

Onderwijsvorm Deeltijd 

  Naam EVL Studiepunten Aantal (deel)tentamens 

Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 

1 Gestructureerd programmeren 7,5 2 

2 Objectgeorienteerd programmeren 10 2 

3 
Internettechnologie & 
webdevelopment 

7,5 2 

4 Basis Professional skills II 5 1 
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Omschrijving module 

In deze module leggen we de basis voor de technieken rondom software engineering. Als 
eerste leer je de basisstructuren van programmeren. De verschillende eenvoudige patronen 
komen aan bod en deze worden op een gestructureerde manier toegepast. Terugkomen: de 
structuren van variabelen, rekenmethoden, herhalingen en beslissingen. Ook het afzonderen 
van code in functies waarbij gebruik wordt gemaakt van parameters , lokale en globale 
variabelen, zien we terug 
Aangetoond dient te worden dat er aan de hand van een functioneel ontwerp, een realisatie 
van een stuk software van beperkte omvang (250 – 1500 regels code) gemaakt kan worden. 
Daarbij is het ook belangrijk dat er op een gestructueerde, weloverwogen en vooraf 
vastgestelde manier wordt getest. 
Na het gestructureerd programmeren richten we ons op het object geörienteerd 
programmeren. Er wordt voortgebouwd op de basistechnieken van het gestructureerd 
programmeren. Aan de hand van voorbeelden worden stukken code van gestructureerd 
omgezet naar object geörienteerd. Daarbij wordt er gebruik gemaakt van getekende 
klassendiagrammen. 
Bij het toepassen van object georienteerd programmeren is het belangrijk dat er inzicht 
ontstaat in het geheugenmodel van een computer op bepaalde momenten van het uitvoeren 
van een stuk code. Dit moet ook aangetoond worden wanneer er gebruikt wordt gemaakt van 
overerving en polymorfisme.  
Evenals bij het gestructueerd programmeren zal ook bij het object georienteerd programmeren 
aan de hand van een functioneel en technisch ontwerp een stuk software ontwikkeld worden 
(350 – 1500 regels code), waarbij gebruik wordt gemaakt van een externe library van object 
waarvan overgeërfd wordt. Hierbij wordt aangetoond dat de begrippen cohesie en lose 
coupling, overerving en polymorfie goed toegepast kunnen worden. 
De basisbegrippen van telecommunicatie en de opzet van het internet worden behandeld. IP-
adressen (versie 4), subnetten, masking, TCP, UDP en het verschil er tussen. De basis diensten 
zoals o.a. DNS, DHCP, SMTP worden besproken. Dit wordt als basiskennis verondersteld om 
verder te gaan met webtechnologie. HTML5 en CSS3 worden behandeld en met gebruikmaking 
van PHP en een eenvoudige SQL-database wordt een kleine webshop gebouwd (zonder 
framework of andere tooling). De koppeling naar de database zorgt ervoor dat de website 
dynamisch gevuld wordt met data uit de database. 
Er wordt extra aandacht besteed aan semantisch correcte websites volgens de regels van het 
World Wide Web Consortium (www.w3c.org). Alle gemaakte pagina's moeten correct valideren 
volgens de W3C-standaard.  
Er wordt op een goed opgezette wijze een onderbouwd onderzoeksplan opgesteld en 
uitgevoerd naar tooling van het gebruik van front-end development tools. Daarbij ligt de 
nadruk op de juiste uitvoering van het onderzoek. De onderzoek-triangulatie komt aan bod en 
zal ook worden toegepast op correcte wijze. 

 

EVL 1 – Gestructureerd programmeren 

Code EVL Naam EVL 

Beroepstaak/taken  Ontwerpen, Realiseren 

Eindkwalificatie(s) / 
cmpetentie(s) 

Ontwerpen en realiseren software op gestructureerde wijze.  

Aantal studiepunten 7,5 

Beschrijving van de leeruitkomst(en) waaruit deze EVL is opgebouwd 

Gestructureerd 
programmeren 

De aspirant HBO-ICT’er maakt een volledige beschrijving van de functionele eisen, evenals de 
gebruikersactie en de resultaten van deze acties, die vervolgens in gestructureerde 
softwarecode worden gerealiseerd waarbij de oplossingsalgoritmes volledig zijn en passend bij 



125 
 

de functionele eisen en de gemaakte keuzes bij het ontwerpen(variabelen, methoden) van de 
algoritmes zijn beschreven en onderbouwd.  

TENTAMINERING 

S_Toets1 Toets gestructureerd programmeren 

Weging  50% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Realiseren van een applicatie m.b.v. gestructureerde programmeertechnieken. 

Tentamenvorm/vormen  Schriftelijke toets – open vragen 

Tentamenmoment Zie toetsrooster 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria 

Je toont aan de principes en structuren van het gestructureerd programmeren te begrijpen. Je 
weet hoe variabele toegepast moeten worden. Je maakt de juiste keuzes voor rekenmethoden, 
herhalingen en beslissingen. Je weet hoe code in functies af te zonderen is met het gebruik van 
parameters en lokale en globale variabelen. 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

5,5 

B_Applicatie1 Beroepsproduct gestructureerd programmeren 

Weging  50% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Ontwerpen van een eenvoudige applicatie 

Realiseren van een eenvoudige applicatie m.b.v. gestructureerde programmeertechnieken. 

Tentamenvorm/ vormen  Assessment - beroepsproduct 

Tentamenmoment Zie toetsrooster 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruikomsten 

Beoordelingscriteria 

1. Je kunt functionele eisen volledig beschrijven die de volledige opdracht afdekken. 
2. Je beschrijft de gebruikersacties volledig en per gebruikersactie is beschreven wat het 

resultaat hiervan is, zoals uiteindelijk in het programma moet worden gerealiseerd.  
3. Je maakt het oplossingsalgoritme volledig en passend bij de functionele eisen en gemaakte 

keuzes bij het ontwerpen van het algoritme zijn beschreven en onderbouwd.  
4. Je hebt alle nodige variabelen en methoden volledig beschreven. 
5. Je hebt de structuur van het programma in hoofdlijnen beschreven en onderbouwd. 
6. Je hebt alle eisen in het ontwerp afgedekt en gemaakte ontwerpkeuzes zijn 

gedocumenteerd en onderbouwd.  
7. Je hebt geen overbodige of herhalende code gebruikt en oplossingen die in de 

aangeboden API’s (incl. standaard java) reeds bestaan, worden gebruikt.  
8. Je hebt de controlestructuren in de sourcecode correct toegepast. 
9. Je hebt de voorgeschreven coderingsstandaarden toegepast. 
10. Je verklaart de afwijkingen op het ontwerp.  
Je hebt een testplan opgesteld met testcases die de functionaliteit en eisen voldoende 
afdekken en alle beschreven eisen uit de analyse zijn getest en het test resultaat is beschreven 
in het rapport waarbij het duidelijk te zien welke testdata bij welke tests worden gebruikt.  

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

5,5 

Minimaal oordeel EVL  6   
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EVL 2 – Object georienteerd programmeren 

Code EVL Naam EVL 

Beroepstaak/taken  Analyseren, ontwerpen, realiseren 

Eindkwalificatie(s) / 
competentie(s) 

Analyseren, ontwerpen, realiseren objectgeorienteerde software 

Aantal studiepunten 10 

Beschrijving van de leeruitkomst(en) waaruit deze EVL is opgebouwd 

Objectgeorienteerd 
programmeren 

De aspirant HBO-ICT’er kan een objectgeoriënteerd programma realiseren, gegeven een 
specificatie of software-ontwerp waarbij hij een functioneel en technisch ontwerp maakt dat 
dient voor schermontwerp en realisatie en waarna de belangrijkste concepten betreffende 
objectgeoriënteerd programmeren en overerving gebruikt worden bij de realisatie en deze ook 
uitgelegd en geanalyseerd moeten kunnen worden a.d.h.v  een klassediagram. De functionele 
eisen dienen geanalyseerd te worden en omgezet naar een planning met prioriteitenverdeling.  

TENTAMINERING 

S_Toets2 Toets Object georienteerd programmeren 

Weging  50% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Object georienteerd programmeren 

Tentamenvorm/ vormen  Schriftelijke toets / Open vragen 

Tentamenmoment Zie toetsrooster 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria 

Je toont kennis aan van OO-concepten zoals het onderscheid tussen klasse en object, 
verantwoordelijkheden van klassen, overerving, abstracte klassen, interfaces en polymorfisme. 
Je past relevante objectgeoriënteerde gereedschappen op de juiste manier toe, past de (Java-
)syntax en aangeleerde programmeerconventies correct toe. 
Je legt uit wat overerving, een interface, keywords static/final, public, private en protected zijn 
en kan beschrijven hoe en wanneer dit kan worden toegepast. Je geeft een correcte weergave 
van de toestand van het programma in de aangeleverde tekentaal (“geheugenmodel”) 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

5,5 

B_ Applicatie2 Beroepsproduct Object georienteerd programmeren 

Weging  50% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Object georienteerd programmeren 

 

 

Tentamenvorm/ vormen  Assessment - Beroepsproduct 

Tentamenmoment Zie toetsrooster 
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Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria 

1. Je kunt een objectgeoriënteerd programma realiseren, gegeven een specificatie of 
software-ontwerp. 

2. Je begrijpt de belangrijkste concepten betreffende objectgeoriënteerd programmeren en 
overerving in Java en kan deze uitleggen. 

3. Je hebt inzicht in de toestand van objecten gedurende de uitvoering van een Java-
programma. 

4. Je kan een functioneel ontwerp opstellen dat als basis kan dienen voor een ontwerp en 
implementatie. 

5. Je kan een technisch ontwerp opstellen dat als basis kan dienen voor een implementatie. 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

5,5 

Minimaal oordeel EVL  6  

 

 

EVL 3 – Internettechnologie, webdevelopment en onderzoek 

Code EVL Naam EVL 

Beroepstaak/taken  Realiseren 

Eindkwalificatie(s) / 
competentie(s) 

Implementatie, Information Management 

Aantal studiepunten 7,5 

Beschrijving van de leeruitkomst(en) waaruit deze EVL is opgebouwd 

Internettechnologie, 
webdevelopment en 
onderzoek 

De aspirant HBO-ICT'er heeft kennis van de basiselementen van netwerktechnologie, TCP/IP, 
HTML5, CSS3 en PHP (ServerSide webdevelopment) en kan dynamische webpagina’s realiseren 
hiermee, overeenkomstig een gegeven ontwerp, die vervolgens gecontroleerd worden op 
kwaliteit en daar waar bij de realisatie efficienter gewerkt kan worden, kan student 
gestructureerd onderzoek uitvoeren om een onderbouwde selectie te maken van een relevante 
tool om een deel van zijn werk efficienter te maken. 

TENTAMINERING 

S_Toets3 Internettechnologie, webdevelopment en onderzoek 

Weging  50% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Internettechnologie, webdevelopment en onderzoek 

Tentamenvorm/ vormen  Schriftelijke toets / Multiple Choice en Open vragen 

Tentamenmoment Zie toetsrooster 

Beoordelingsdimensies  Zie Leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria 

1. Je weet hoe communicatie over het internet verloopt en hebt inzicht in de TCP/IP-stack, 
het OSI-model, de belangrijkste protocollen en de stappen van communicatie tussen 
hostst op het internet. 

2. Je weet hoe een semantisch en syntactische correcte HTML-, CSS- en PHP-tag opgebouwd 
is en kan deze toepassen. 
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3. Je kan in gegeven HTML-, CSS- en PHP-code onjuistheden identificeren en deze corrigeren. 
4. Je weet hoe de inhoud en opmaak van statische webpagina’s op een correcte wijze 

gescheiden moeten worden. 
5. Je (her-)kent de syntax, datatypen, datastructuren en programmeerstructuren (herhaling 

en keuze) van PHP en kan deze toepassen. 
6. Je weet hoe vanuit een PHP-script een verbinding gemaakt kan worden met een database 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

5,5 

B_Applicatie3 Internettechnologie, webdevelopment en onderzoek 

Weging  50% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Internettechnologie, webdevelopment en onderzoek 

 

 

Tentamenvorm/ vormen  Assessment - Beroepsproduct 

Tentamenmoment Zie toetsrooster 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria 

1. Je kunt webapplicatie bouwen met semantisch en syntactisch correcte HTML5, CSS3 en 
PHP5.x toegepast in meerdere dynamische pagina’s die zonder externe tooling zijn 
gemaakt. 

2. Je levert nette, overzichtelijke scripts op en zorgt dat kwalitatieve elementen 
meegenomen zijn. 

3. Je test opgeleverde webpagina’s door het toepassen van W3C-validatie. 
4. Je hebt gestructureerd onderzoek gedaan naar externe tooling om de bouw van de 

dynamische webapplicatie te versnellen en te verbeteren, daarbij is een goede opzet 
gehanteerd van hoofdvraag en deelvragen en is gebruik gemaakt van een onderzoeksplan. 

5. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van meerdere zoekinstrumenten zoals google 
Scholar, HAN Quest, Internet-zoekmachines. 

6. Er zijn voor het onderzoek meerdere typen bronnen gebruikt (internet, boek, tijdschrift, 
artikel, blog) en de kwaliteit van de gebruikte bronnen is gecontroleerd op 
betrouwbaarheid, autoriteit, tijd en inhoud. 

7. Je hebt een onderzoeksverslag opgeleverd waarin gebruik gemaakt wordt van 
bronvermeldingen en –verwijzingen volgens de APA-norm en er is een 
literatuurlijst/bronnenlijst aanwezig. 

8. Het onderzoeksverslag is gestructureerd en in een zakelijke stijl geschreven, bevat geen 
spelfouten en is grammaticaal correct. 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

5,5 

Minimaal oordeel EVL  6  

 

 

EVL 4 –Basis Professional Skills II 

Code EVL  

Beroepstaak/taken  Samenwerken en communiceren 
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Eindkwalificatie(s) / 
competentie(s) 

Professional skills 

Aantal studiepunten 5 

Beschrijving van de leeruitkomst(en) waaruit deze EVL is opgebouwd 

Professioneel handelen  

De student kan schriftelijk zichtbaar maken welke persoonlijke en professionele kwaliteiten hij 
al ontwikkeld heeft en welke hij gaat ontwikkelen op basis van bijv. zelfreflectie, (zelf) 
beoordeling van eigen leerresultaten. Hij kan dit mondeling toelichten. Hij kan daarbij 
reflecteren op eigen handelen en effectiviteit van zijn handelen in een team. Hij kan feedback 
ontvangen en verwerken in een schriftelijk verslag. Uitgangspunt bij het ontwikkelen van 
professionele competenties is het zelfstandig en resultaatgericht kunnen werken in relatie met 
anderen. Hij geeft daarbij blijk van kennis van verschillende samenwerkingsmodellen. 

Mondelinge 
communicatie 1  

De student kan mondeling doel- en doelgroepgericht informatie overdragen, op basis van in de 
beroepspraktijk geldende conventies en richtlijnen. Hij kan zijn mening verwoorden en 
verdedigen in een presentatie, tweegesprek en groepsgesprek met bijv. gelijken en specialisten, 
leidinggevenden, cliënten. Hij ontvangt en verwerkt mondelinge feedback. 

Ethics 
De student reflecteert op zijn eigen handelen vanuit de ethiek en in het werkveld gangbare 
ethische gedragsregels en komt tot praktische oordeelsvorming over zijn eigen waarden en 
normen in situaties met (mogelijk) tegenstrijdige belangen of visies. 

TENTAMINERING 

B_Dossier Portfolio Basis Professional Skills II 

Weging  Nvt (Voldaan of niet voldaan) 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Professioneel handelen 

Mondelings communicatie 1 

Ethics 

Tentamenvorm/ vormen  Portfolio 

Tentamenmoment Zie toetsrooster 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria Deze zijn vermeld in het beoordelingsmodel op OnderwijsOnline 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

V (voldaan) 

Minimaal oordeel EVL  V  

 

HBO ICT Bedrijfskundige Informatica & Management 

I-BO Business Organisation (BO) 

Ingangseisen 

Voor BO geldt de eis dat de student in de praktijk voor een organisatie de in BO gevraagde 
analyses moet uitvoeren. Dat houdt in dat als ingangseis binnen een organisatie door de 
student een opdrachtgever en een sponsor moeten worden geworven. Hierbij is de 
opdrachtgever die persoon die belang heeft bij de in BO gevraagde analyses, een concreet doel 
in de vorm van een vraag of opdracht formuleert en de door de student gerealiseerde 
beroepsproducten ‘accepteert’. De sponsor is die persoon die de student faciliteert, die ervoor 
zorgdraagt dat de student de benodigde middelen en informatie tot zijn beschikking krijgt. 
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Voorbeelden hiervan zijn beleidsdocumenten, procesmodellen of werkinstructies, financiële 
verslaglegging (jaarverslag) en toegang tot personen voor de elicitatiegesprekken in het kader 
van de organisatie- en procesanalyse. 
Er worden hierbij de volgende opmerkingen gemaakt: 

 Voor elke EVL mag een specifieke opdrachtgever en/of sponsor worden aangesteld.  

 Per EVL mag er een andere opdrachtgever en/of sponsor zijn aangesteld.  

 Een persoon mag beide rollen tegelijkertijd (lees: voor één EVL) vervullen. 

Onderwijsvorm Deeltijd 

  Naam EVL Studiepunten Aantal (deel)tentamens 

Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 

1 Business Organisation 7,5 2 

2 Business Process Analysis 7,5 1 

3 Financial Management 7,5 1 

4 Ethics 2,5 1 

5 Professional skills 5 1 

Omschrijving module 

In deze module zoomen we in op de problemen die zich in een organisatie kunnen voordoen. 
Van groot belang is dat de student leert te denken vanuit de business: strategie, structuur, 
bedrijfsvoering, processen, besturing, informatievoorziening inclusief (IT-)wet- en regelgeving, 
bedrijfskundige werking van een organisatie en haar omgeving.  
Door middel van een bedrijfsanalyse, bedrijfsprocesanalyse en een onderzoek naar IT-trends en 
disruptive technology en business models, brengt de student in kaart wat de knelpunten, 
verbetermogelijkheden en kansen zijn in de bedrijfsvoering, informatievoorziening en (IT-) 
bedrijfsprocessen en geeft potentiële (IT-)oplossingen aan. Daarmee wordt vastgesteld hoe de 
gevonden knelpunten opgelost kunnen worden, welke verbeteringen kunnen worden 
doorgevoerd en welke kansen kunnen worden gegrepen, en welke alternatieven er zijn. Focus 
is door de inzet van welke IT-middelen dit kan worden gerealiseerd. Dit moet worden 
onderbouwd met een financiële analyse en een business case.  
IT’ers zijn beroepsbeoefenaren die relaties moeten leggen met maatschappelijke en ethische 
vraagstukken. Binnen de IT gaat niet alleen om het ordenen en ontsluiten van informatie, maar 
in toenemende mate ook om privacy, security en duurzaamheid. Kritische reflectie en moreel 
besef zijn essentiële aspecten voor afgestudeerden binnen het IT-domein. De aspirant BIM'er 
leert dan ook zich een oordeel te vormen over het eigen ethisch professioneel handelen. 
De professionals skills, samenwerken en mondeling communiceren worden separaat begeleid, 
en via een portfolio getoetst. 

 

EVL 1 – Business Management (BM) 
De aspirant BIM’er beschrijft en analyseert aan de hand van gangbare bedrijfskundige modellen een organisatie(onderdeel) 
dusdanig dat alle bedrijfsaspecten overzichtelijk en in samenhang in kaart worden gebracht met het een Business Model 
Canvas, met als doel knelpunten en potentiële verbeterpunten te inventariseren binnen een organisatie(onderdeel) en 
inventariseert potentiële kansen aan de hand van onderzoek naar trends in IT, disruptive technology en disruptive business 
models. 

Code EVL BM 

Beroepstaak/taken  

HBO-I,:  
Analyseren bedrijfsprocessen, niveau 2: Het analyseren van bedrijfsprocessen, organisatie, 
gegevensstromen, databehoeften en procesbesturing (op tactisch/operationeel niveau) en het 
beschrijven van knelpunten en oorzaak-gevolgrelaties vanuit de invalshoek van de 
informatievoorziening. 
Ontwerpen bedrijfsprocessen, niveau 1: Het (her)ontwerpen en/of digitaliseren van een 
bedrijfsproces, enkele gegevensstromen, een organisatieonderdeel en/ of een deel van de 
informatievoorziening. 
Adviseren bedrijfsprocessen, niveau 1: Op basis van geanalyseerde knelpunten binnen een 
(bedrijfs)procesverbeteringen formuleren voor organisatie(structuur), (bedrijfs)processtructuur 
en/of informatieverzorging, met inachtneming van mogelijkheden van ict. Adviseren over de 
toepasbaarheid van een ict-ontwikkeling voor een organisatie. 
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Eindkwalificatie(s) / 
competentie(s) 

IMC-1, IMC-3, IMC-4 

Aantal studiepunten 7,5 

Beschrijving van de leeruitkomst(en) waaruit deze EVL is opgebouwd 

Bedrijfskunde 

De student kent de functiegebieden van een organisatie (Financiën, Productie, Logistiek, 
Kwaliteit, Marketing, Personeelsmanagement, Strategisch Management) en de bijbehorende 
gangbare bedrijfskundige modellen voor het beschrijven en analyseren van een organisatie in 
haar omgeving.  

BMC  

De student beschrijft de eigen organisatie in samenhang vanuit de negen invalshoeken uit het 
Business Model Canvas en verzamelt daartoe informatie over de eigen organisatie aan de hand 
van het invullen van de passende bedrijfskundige modellen, branchegegevens, 
beleidsdocumenten en interviews en presenteert deze in de vorm van een Business Model 
Canvas met onderliggende toelichting. 

Organisatie-analyse 

De student benut de toegepaste bedrijfskundige modellen, opgedane kennis van de functionele 
gebieden en het ingevulde Business Model Canvas, en bepaalt op basis hiervan knelpunten en 
potentiële verbetermogelijkheden ('business need') tezamen met wat de rol van IT kan zijn om 
deze te realiseren en definieert op basis van de business needs een of meer business 
requirements voor de eigen organisatie. 

Onderzoek 

De student gaat op zoek naar de actuele stand van zaken op het gebied van disruptive business 
models, disruptive technology en IT-trends (zoals onder andere door Gartner, Forrester en 
leading partijen benoemd), legt deze vast en vertaalt deze naar potentiële kansen voor de eigen 
organisatie samen met een voorstel voor een aangepast Business Model Canvas en definieert 
hiertoe bijbehorende business needs voor de eigen organisatie. 

Peer review 

De student is aantoonbaar in staat middels peer review (collegiaal feedback of collegiale 
toetsing) de kwaliteit van (geschreven) eigen werk te verbeteren, verifiëren of controleren door 
het werk te onderwerpen aan de kritische blik van een aantal gelijken (Engels: peers), in dit 
geval medestudenten, door het voorleggen van het eigen werk en presentaties waarop 
studenten elkaar van feedback voorzien.  

TENTAMINERING 

S_Toets1 Kennistoets (1) over bedrijfskunde 

Weging  25% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Bedrijfskunde 

Tentamenvorm/ vormen  Schriftelijke toets/Multiple Choice 

Tentamenmoment Zie toetsrooster 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria Worden vermeld op onderwijsonline 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

5,5 

V_RappOrg Beroepsproduct Organisatie-analyse 

Weging  75% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

BMC 

Organisatie-analyse 
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Onderzoek 

Tentamenvorm/ vormen  Beroepsproduct 

Tentamenmoment Zie toetsrooster 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria Deze zijn vermeld in het beoordelingsformat op Onderwijsonline 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

5,5 

Minimaal oordeel EVL  6   

 

EVL 2 – Business Proces Analysis (BPA) 
In opdracht van een organisatie herkent de aspirant BIM’er haar (bedrijfs)processen en ordent deze volgens een hiërarchisch 
processchema om hierna van een (bedrijfs)proces met een administratief karakter een ontwerp te maken m.b.v. de 
notatiewijze ‘BPMN’ (level 2) en de werkstroompatronen.  De aspirant BIM’er analyseert vervolgens dit procesontwerp 
a.d.h.v. gangbare methoden en technieken (zoals ontwerpprincipes en de methode ‘LEAN’) en komt van hieruit tot 
geïdentificeerde en geordende knelpunten en potentiële verbeteringen. Ten slotte bepaalt de aspirant BIM’er wat de rol van 
IT kan zijn om de knelpunten te verhelpen en de verbetermogelijkheden te realiseren en definieert hiertoe bijbehorende 
business needs en business requirements. 

Code EVL Naam EVL 

Beroepstaak/taken  

HBO-I: 

 Bedrijfsprocessen, Analyseren, Niveau 2. Het analyseren van bedrijfsprocessen, 
organisatie, gegevensstromen, databehoeften en procesbesturing (op 
tactisch/operationeel niveau) en het beschrijven van knelpunten en oorzaak-gevolgrelaties 
vanuit de invalshoek van de informatievoorziening. 

 Bedrijfsprocessen, Adviseren, Niveau 1. Op basis van geanalyseerde knelpunten binnen 
een (bedrijfs)proces verbeteringen formuleren voor organisatie(structuur), 
(bedrijfs)processtructuur en/ of informatieverzorging, met inachtneming van 
mogelijkheden van ict. Adviseren over de toepasbaarheid van een ict-ontwikkeling voor 
een organisatie. 

 Bedrijfsprocessen, Ontwerpen, Niveau 2. Het (her)ontwerpen van samenhangende 
bedrijfsprocessen, een gegevensstructuur (model), het procesmanagement van 
bedrijfsprocessen, de functionele organisatiestructuur en/of de informatievoorziening, 
met inachtneming van mogelijkheden van ict en de borging van integriteit van de 
gegevens. 

Eindkwalificatie(s) / 
competentie(s) 

IMC-3, IMC-8 

Aantal studiepunten 7,5 

Beschrijving van de leeruitkomst(en) waaruit deze EVL is opgebouwd 

Procesmanagement 
De student kent en begrijpt de eerste 3 fasen van procesmanagement, processen herkennen, 
processen analyseren en processen (her)ontwerpen. 

Procesherkenning 

De student herkent de (bedrijfs)processen van een organisatie en maakt hierbij onderscheid 
tussen primaire, ondersteunende en besturende (bedrijfs)processen. Op basis van deze 
herkenning kan de student een correct hiërarchisch processchema van een organisatie 
opstellen en deze toelichten. 

Procesontwerp 
De student (her)ontwerpt een (bedrijfs)proces met een administratief karakter, met een 
bepaald doel, voor een bepaalde doelgroep en bestaande uit de ingrediënten ‘Resultaten’, 
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‘Activiteiten’, ‘Mensen’, ‘Middelen’ (informatievoorziening) en ‘Kaders’. Hierbij past de student 
de notatiewijze 'BPMN’ (level 2), de basis werkstroompatronen (zoals sequentieel, parallel en 
keuze) en de ontwerpprincipes correct toe en baseert zich op bronnen. 

Procesanalyse 

De student identificeert knelpunten en potentiële verbetermogelijkheden in de context van een 
(bedrijfs)proces met een administratief karakter a.d.h.v. een ontwerp, o.b.v. ontwerpprincipes 
en toegevoegde waarde en verspilling (bijvoorbeeld a.d.h.v. de methode ‘LEAN’) en kan deze 
inzichtelijk ordenen (bijvoorbeeld a.d.h.v. een Ishikawa-diagram). 

Procesverbetering 
De student bepaalt wat de rol van IT kan zijn om de knelpunten te verhelpen en de 
verbetermogelijkheden te realiseren en definieert hiertoe bijbehorende business needs en 
business requirements. 

TENTAMINERING 

V_Proces Procesbeschrijving en -analyse 

Weging  100% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Procesmanagement 

Procesherkenning 

Procesontwerp 

Procesanalyse 

Procesverbetering 

Tentamenvorm/ vormen  Beroepsproduct 

Tentamenmoment Zie toetsrooster 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria Deze zijn vermeld in het beoordelingsformat op Onderwijsonline 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

5,5 

Minimaal oordeel EVL  6   

 

EVL 3 – Financial Management (FM) 
De aspirant BIM'er kan, voor een bestaande organisatie, een advies uitbrengen met welke (innovatieve) IT-middelen 
organisatie- en procesverbeteringen met de daarmee samenhangende informatievoorziening kunnen worden gerealiseerd 
en onderbouwt dit advies met een eenvoudige Business Case, bestaande uit zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens, 
met als doel het management een gewogen investeringsbeslissing te kunnen laten nemen. 

Code EVL FM 

Beroepstaak/taken  

HBO-I:  
Software, Adviseren, Niveau 1 : Adviseren over de toepasbaarheid van een ict-ontwikkeling 
voor een organisatie. 
Software, Adviseren, Niveau 2: Adviseren over eventuele aanschaf en vervolgens selectie van 
bestaande software of componenten bij het ontwikkelen van softwaresysteem, waarbij het 
kostenaspect een rol speelt. 

Eindkwalificatie(s) / 
competentie(s) 

IMC-3, IMC-6, IMC-7 

Aantal studiepunten 7,5 
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Beschrijving van de leeruitkomst(en) waaruit deze EVL is opgebouwd 

Bedrijfseconomie 
De student kent en begrijpt de onderdelen van financieel management (waaronder balans, 
resultatenrekening, kasstroomoverzicht, financiële kengetallen, kostprijsberekening, 
kostentoerekening, break-evenanalyses en kengetallen voor investeringsprojecten). 

Financieel verslag 
De student kan de financiële onderdelen voor een organisatie beschrijven en interpreteren en 
legt dit vast in een zakelijk rapport. 

Business requirements 

De student beschrijft de oplossingsalternatieven voor de business requirements van een 
organisatie. De student prioriteert de business requirements volgens de Added Value methode. 
De student beargumenteert en adviseert welke business requirements zinvol zijn om verder uit 
te werken in projecten en quick wins en legt dit vast in een zakelijk rapport. 

Business Case  

De student werkt een project en enkele quick wins uit in een eenvoudige Business Case. De 
Business Case bevat tenminste: een samenvatting voor de opdrachtgever, redenen, overwogen 
alternatieven, verwachte kwalitatieve en kwantitatieve benefits, verwachte kwalitatieve en 
kwantitatieve dis-benefits, doorlooptijd, kosten, investeringsbeoordeling, belangrijkste risico’s 
en een advies en legt dit vast in een zakelijk rapport 

TENTAMINERING 

B_BusCase Business case & advies 

Weging  100% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Bedrijfseconomie 

Financieel verslag 

Business requirements 

Business case 

Tentamenvorm/ vormen  Beroepsproduct 

Tentamenmoment Zie toetsrooster 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria Deze zijn vermeld in het beoordelingsformat op Onderwijsonline 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

5,5 
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EVL 4 – Ethics (ET) 
De aspirant BIM’er kan de functie benoemen van het internetrecht in de Nederlandse samenleving en kan bepalen wat 
het belang hiervan is in de eigen beroepspraktijk. Ook kan de student een eigen standpunt en houding bepalen als 
professional betreffende een ethisch verantwoorde omgang met IT in een werkcontext in de 'informatiesamenleving'. 

Code EVL ET 

Beroepstaak/taken  

HBO-I: - 
Nagaan of een oplossing ethisch verantwoord is op basis van “de 5 P’s”: 
Purpose: Wat is het doel dat je nastreeft? 
Pride: Kan je trots zijn op de oplossing die je nastreeft? 
Patience: Is er voldoende nagedacht over alle consequenties? 
Persistence: Ben je vasthoudend aan jouw idealen en overtuigingen? Heb je niet (te) snel 
opgegeven bij het zoeken naar een oplossing die recht die gebalanceerd is? 
Perspective: Is het voor alle partijen een goede oplossing? 

Eindkwalificatie(s) / 
competentie(s) 

IMC-5, IMC-6 

Aantal studiepunten 2,5 

Beschrijving van de leeruitkomst(en) waaruit deze EVL is opgebouwd 

Basis (internet)recht  
De student begrijpt hoe normen en waarden, als grondslag voor het Nederlandse recht, 
veranderen onder invloed van software en infrastructuur van internet en hoe hierdoor 
botsende grondrechten ontstaan en kan hierover een beargumenteerde mening vormen.  

Ethics 
De student reflecteert op zijn eigen handelen vanuit de ethiek en in het werkveld gangbare 
ethische gedragsregels en komt tot praktische oordeelsvorming over zijn eigen waarden en 
normen in situaties met (mogelijk) tegenstrijdige belangen of visies. 

TENTAMINERING 

ET_Dossier Portfolio Ethics 

Weging  100% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Basis (internet)recht 

Ethics 

Tentamenvorm/ vormen  Portfolio en deelname aan de workshops 

Tentamenmoment Zie toetsrooster 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria 
100% aanwezigheid bij de workshops 
De criteria betreffende het portfolio zijn vermeld in het beoordelingsformat op 
Onderwijsonline 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

V (voldaan) 

Minimaal oordeel EVL  V  

 

EVL 5 – Professional Skills 

Code EVL PS 
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Beroepstaak/taken  Samenwerken en communiceren 

Eindkwalificatie(s) / 
competentie(s) 

Professional skills (IMC-5) 

Aantal studiepunten 5 

Beschrijving van de leeruitkomst(en) waaruit deze EVL is opgebouwd 

Professioneel handelen  

De student kan schriftelijk zichtbaar maken welke persoonlijke en professionele kwaliteiten 
hij al ontwikkeld heeft en welke hij gaat ontwikkelen op basis van bijv. zelfreflectie, (zelf) 
beoordeling van eigen leerresultaten. Hij kan dit mondeling toelichten. Hij kan daarbij 
reflecteren op eigen handelen en effectiviteit van zijn handelen in een team. Hij kan 
feedback ontvangen en verwerken in een schriftelijk verslag. Uitgangspunt bij het 
ontwikkelen van professionele competenties is het zelfstandig en resultaatgericht kunnen 
werken in relatie met anderen. Hij geeft daarbij blijk van kennis van verschillende 
samenwerkingsmodellen. 

Mondelinge 
communicatie 1  

De student kan mondeling doel- en doelgroepgericht informatie overdragen, op basis van in 
de beroepspraktijk geldende conventies en richtlijnen. Hij kan zijn mening verwoorden en 
verdedigen in een presentatie, tweegesprek en groepsgesprek met bijv. gelijken en 
specialisten, leidinggevenden, cliënten. Hij ontvangt en verwerkt mondelinge feedback. 

Ethics 
De student reflecteert op zijn eigen handelen vanuit de ethiek en in het werkveld gangbare 
ethische gedragsregels en komt tot praktische oordeelsvorming over zijn eigen waarden en 
normen in situaties met (mogelijk) tegenstrijdige belangen of visies. 

TENTAMINERING 

B_Dossier Portfolio Professional Skills 

Weging  100% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Professioneel handelen 

Mondelinge communicatie 1 

Tentamenvorm/ vormen  Portfolio 

Tentamenmoment Zie toetsrooster 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria Deze zijn vermeld in het beoordelingsformat op Onderwijsonline 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

V (voldaan) 

Minimaal oordeel EVL  V  

 

 

Opleiding CMD content design, experience design, interaction design en media management. 

C-CD-DT Creative Design 

Ingangseisen Geen 

Onderwijsvorm Deeltijd 

  Naam EVL EVL Creative Design Studiepunten Aantal (deel)tentamens 
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Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 

1 CD Ontwerpproces 7,5 1 

2 CD Ontwerponderzoek 7,5  3 

3 CD Oplossingsrepertoire 7,5 3 

4 CD Theorie 2,5  1 

5 CD Manifesteren & Reflecteren 5 1 

Omschrijving module 

Contextbeschrijving 

Onderstaande context beschrijving is van toepassing op de hele module Creative Design en haar 
eenheid van leeruitkomsten. 
Creative Design gaat over het begrijpen en kunnen toepassen van verbeelding, lateraal denken 
en het experimenteren met ideeën tijdens het ontwerp- en maakproces. Je denkt niet in 
gebaande paden, maar gaat op zoek gaan naar persoonlijke inspiratie, nieuwe ideeën en maakt 
hierbij gebruik van nieuwe technologie. Om dit te kunnen moet je de basisprincipes en 
technieken van creatief denken begrijpen, ideeën kunnen vertalen naar visueel en interactief 
werk en een aantal (technische) ontwerptools kunnen hanteren. Een en ander op niveau 1 van 
de gedefinieerde eindtermen. 

 

EVL 1 – CD Ontwerpproces 

Code EVL OP 

Beroepstaak/taken  
Zie leeruitkomst. 
Het uitvoeren van een creatief ontwerpproces. 

Eindkwalificatie(s) / 
competentie(s) 

Ontwerpproces inrichten. Je kunt een ontwerpproces organiseren en daarbinnen verschillende 
methoden en technieken toepassen voor het conceptualiseren, realiseren en evalueren van een 
ontwerp. 
Ontwerpproces bijsturen. Je werkt iteratief: je test en evalueert voortdurend de uitkomsten 
van het ontwerpproces bij de doelgroep(en) en je past waar nodig het proces en je ontwerp 
aan. 
Samen ontwerpen. Je bent in staat om het ontwerpproces samen met anderen te doen: met 
andere disciplines, de opdrachtgever(s), de doelgroep(en) en eindgebruiker(s).   

Aantal studiepunten 7,5 

Beschrijving van de leeruitkomst(en) waaruit deze EVL is opgebouwd 

Ontwerpproces  

Je doorloopt een creatief ontwerpproces waarbij je laat zien te kunnen divergeren en 
convergeren om tot een origineel ontwerp te komen. Je gebruikt in het ontwerpproces de 
resultaten van ontwerponderzoek. Je kunt jouw keuzes ten aanzien van het creatief 
ontwerpproces onderbouwen.   

TENTAMINERING 

B_OntwP Ontwerp 

Weging  100% 
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Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Ontwerpproces 

Tentamenvorm/ vormen  Projectopdracht en assessment m.b.v. een rubric, zie onderwijsonline 

Tentamenmoment Wordt tweemaal per jaar aangeboden en gepubliceerd in het toetsrooster. 

Beoordelingsdimensies  
Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria 

1. Je gebruikt creatieve technieken (zoals bijvoorbeeld de methoden kaarten) om op 
verschillende ideeën te komen voor het ontwerpprobleem 

2. Je kunt je ideeën visualiseren.  
3. Je verkent alternatieve oplossingen om je uiteindelijk ontwerp mee te kunnen verrijken.  
4. Je gebruikt de resultaten van onderzoek om keuzes voor je ontwerp te kunnen maken.  
5. Je beschrijft het ontwerpproces op een heldere wijze waarbij je de ontwerpkeuzes 

onderbouwt met argumenten. 
6. Je werkt op een planmatige en systematische manier met een of meerdere personen 

samen. 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

Voldaan 

Minimaal oordeel EVL  Voldaan 

 

EVL 2 – CD Ontwerponderzoek 

Code EVL OO 

Beroepstaak/taken  Zie leeruitkomsten 

Eindkwalificatie(s) / 
competentie(s) 

Ontwerpen. Je doet methodisch onderzoek om tot gefundeerde oplossingen te komen in alle 
fasen van het ontwerpproces. Je kiest en combineert methodes die passen bij de inhoud van 
het onderzoek. 

Aantal studiepunten 7.5 

Beschrijving van de leeruitkomst(en) waaruit deze EVL is opgebouwd 

Stijldefinitie 
Je analyseert bestaande multimedia-ontwerpen op stijl en inhoud en je onderzoekt jouw 
inhoudelijke- en stijlvoorkeuren als ontwerper. Je gebruikt de resultaten van deze analyses en 
onderzoek om ontwerpbeslissingen te ondersteunen.  

Creatieve Technieken 

Je onderzoekt en verkent een ontwerp probleem door lateraal te denken en verschillende 
creatieve technieken in te zetten en komt zo tot meerdere alternatieve oplossingen voor dat 
probleem. 

Bedrijfsanalyse  
Je kunt de waarde propositie en verdienmodellen van een organisatie achterhalen en deze 
herontwerpen. 

TENTAMINERING 

B_Stijldef Opd Branding & Stijldefinitie 
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Weging  33,3% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Ontwerponderzoek 

Tentamenvorm/ vormen  Opdracht en assessment m.b.v. een rubric, zie onderwijsonline 

Tentamenmoment Wordt tweemaal per jaar aangeboden en gepubliceerd in het toetsrooster. 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria 

1. Je maakt een analyse van stijlkenmerken van bestaande ontwerpen van gevestigde 
multimedia-designers.  

2. Je onderbouwt je visuele/ grafische ontwerpbeslissingen met de resultaten van 
vergelijkend onderzoek van diverse bronnen, waarbij je jezelf ook als bron gebruikt. 

3.  Je gebruikt feedback van peers om jouw concepten en ontwerpen te verbeteren. 
4. Je bedenkt en schetst meerdere (minimaal drie) concepten en legt deze vast (in 

bijvoorbeeld moodboard, storyboards of andere geschikte representaties) voordat je een 
ontwerp definitief uitwerkt.   

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

Voldaan 

B_CreaTech Opd Creatieve Technieken 

Weging  33,3% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Ontwerponderzoek 

Tentamenvorm/ vormen  Opdracht en assessment m.b.v. een rubric, zie onderwijsonline 

Tentamenmoment Wordt tweemaal per jaar aangeboden en gepubliceerd in het toetsrooster. 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria 

1. Je begrijpt de basisprincipes van creatief en lateraal denken en begrijpt hoe die in te zetten 

zijn in ontwerponderzoek. 

2. Je kunt uit tal van bestaande creatieve technieken (zoals de methodenkaarten) de juiste 

kiezen die jou verder helpen bij het verkennen van oplossingen voor een specifiek 

probleem. 

3. Je schetst meerdere ontwerpen waarbij je al experimenterend (met bijvoorbeeld kleur, 

vorm, opmaak, setting, belichting, enzovoorts) oplossingen verkent. 

4. Je kunt een creatieve sessie met anderen opzetten en leiden waarbij je bij het probleem 

passende creatieve technieken inzet om tot meerdere verschillende concepten te komen.  

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

Voldaan 

B_BedrAn Opd Bedrijfsanalyse 

Weging  33,4% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Ontwerponderzoek 

Tentamenvorm/ vormen  Opdracht en assessment m.b.v. een rubric, zie onderwijsonline 
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Tentamenmoment Wordt tweemaal per jaar aangeboden en gepubliceerd in het toetsrooster. 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria 

1. Je kent verschillende in- en externe analysemethoden om organisaties en hun omgeving te 

analyseren en je kunt deze analyses toepassen op je eigen organisatie in het cmd-werkveld.   

2. Je hebt kennis van verschillende verdienmodellen, kunt ze toepassen op je eigen 

organisatie en je kunt op basis daarvan conclusies trekken. 

3. Je analyseert de waarde(n) van je eigen organisatie (bijvoorbeeld met behulp van modellen 

als die van Treacy en Wiersema en Why/How/What van Sinek) en gebruikt de resultaten 

voor het bepalen van een nieuwe waarde propositie(s) van je organisatie.   

4. Je weet wat de bouwstenen van business modelling zijn (bv de negen van het 

businessmodel canvas) en kan dit toepassen in het herontwerp van je organisatie. 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

Voldaan 

Minimaal oordeel EVL  Voldaan 

 

EVL 3 – CD Oplossingsrepertoire 

Code EVL OR 

Beroepstaak/taken  Zie leeruitkomsten 

Eindkwalificatie(s) / 
competentie(s) 

Mediaontwerp. Je kunt middelen ontwerpen met onder andere tekst, beeld en geluid, 
waarmee je een doelgroep kunt informeren, overtuigen of hun gedrag kunt beïnvloeden. 
Gebruikerservaringen. Je kunt gebruikerservaringen met een verhalende en interactieve 
component ontwerpen, vanuit inzicht in de probleemsituatie en de belanghebbenden. 
Interactie ontwerp. Je kunt op basis van actuele gebruiksgerichte ontwerpprincipes een 
informatie- en interactieontwerp maken. 
Interactie prototypen. Je kunt door middel van prototypes een interactieontwerp realiseren 
waarmee je een gebruiker kunt informeren, overtuigen of hun gedrag kunt beïnvloeden.  

Aantal studiepunten 7,5 

Beschrijving van de leeruitkomst(en) waaruit deze EVL is opgebouwd 

Graphic Design Je maakt visueel aantrekkelijke grafische ontwerpen voor verschillende dragers (bv online, 
print) waarin de grondbeginselen van grafische ontwerpprincipes zijn toegepast om de 
boodschap te communiceren. Je kunt de gemaakte visuele ontwerpkeuzes benoemen, 
presenteren en vastleggen zodat anderen inzicht hebben in je ontwerpproces. 
Betreft Eindkwalificatie(s) / competentie(s): mediaontwerp. 

Immersive Interaction Je kan een immersive space ontwerpen en maken die de gebruikers zelf kunnen ontdekken 
doordat principes van immersive interaction en storytelling zijn toegepast. Je past interactieve- 
en navigatieprincipes toe in het totaal ontwerp. 
Betreft Eindkwalificatie(s) / competentie(s): Gebruikerservaringen & Interactie principes. 

 Techniek & Prototyping  Je maakt producten door vaardig gebruik te maken van geschikte/passende technische 
ontwerptools (zoals de Adobe Creative Suite: Flash, Indesign, Photoshop, Illustrator).  Je bent in 
staat animaties en eenvoudige interactie te maken in object georiënteerde tools. 
Betreft Eindkwalificatie(s) / competentie(s): Interactie ontwerp. 

TENTAMINERING 

B_GrafDes Opd Graphic Design 
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Weging  33,3% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Oplossingsrepertoire 

Tentamenvorm/ vormen  Opdracht en assessment m.b.v. een rubric, zie onderwijsonline 

Tentamenmoment Wordt tweemaal per jaar aangeboden en gepubliceerd in het toetsrooster. 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria 

1. Je past de grondbeginselen van grafische ontwerpprincipes (zoals kleur, vorm, opmaak, 

typografie) toe in je ontwerp.  

2. Je gebruikt grafische ontwerpprincipes om de boodschap van je ontwerp adequaat te 

richten op de doelgroep(en). 

3. Je kunt je grafische vaardigheden ook interactief inzetten om adaptive ontwerpen te 

realiseren, waarbij je rekening houdt met de medium specifieke criteria. 
4. Je kan gemaakte adaptive ontwerpkeuzen expliciet benoemen, vastleggen en overtuigend 

aan de klant presenteren/toelichten. 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

Voldaan 

B_ImmIntera Opd Immersive Interaction 

Weging  33,3% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Oplossingsrepertoire 

Tentamenvorm/ vormen  Opdracht en assessment m.b.v. een rubric, zie onderwijsonline 

Tentamenmoment Wordt tweemaal per jaar aangeboden en gepubliceerd in het toetsrooster. 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria 

1. Je bedenkt en schetst meerdere concepten waarbij je experimenteert met verschillende 
stijlkeuzes. 

2. Je maakt onderscheid tussen non-lineaire en lineaire storytelling/narratieven en je 
onderbouwt jouw keuze voor één van deze in je eigen immersive space. 

3. Je toont in ontwerpkeuzes aan dat er gebruik gemaakt wordt van de immersiveness 
principes voor vormgeving, ruimte, perspectief, sfeer, geluid en interactie. 

4. Je gebruikt zelfstandig een digitale tool om een minimale werking van de immersive space 
(de movie) te realiseren, zoals navigatie, start en stop-animatie, achtergrond en 
effectgeluiden. 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

Voldaan 

B_TechProto Opd Techniek & Prototyping 

Weging  33,4% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Oplossingsrepertoire 

Tentamenvorm/ vormen  Opdracht en assessment m.b.v. een rubric, zie onderwijsonline 
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Tentamenmoment Wordt tweemaal per jaar aangeboden en gepubliceerd in het toetsrooster 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria 

1. Je kunt praktische vaardigheden inzetten om low- med- en high fidelity prototypes te 
realiseren.  

2. Je kunt in het gebruikt van de verschillende tools rekening houden met specifieke 
mediacriteria.  

3. Je realiseert interface oplossingen die gebruikers in staat stellen te navigeren en opties te 
activeren. 

4. Je construeert de digitale producten efficiënt met goede naamgeving, ordening en 
structuur in de gekozen tool. 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

Voldaan 

Minimaal oordeel EVL  Voldaan 

 

 

EVL 4 – CD Theorie 

Code EVL TH 

Beroepstaak/taken  Evidence based ontwerpen 

Eindkwalificatie(s) / 
competentie(s) 

Business theorie. Je baseert je oplossingen op kennis van business processen, 
communicatieleer en projectmanagement en kan ze met behulp van deze kennis op die manier 
verantwoorden. 

Aantal studiepunten 2,5 

Beschrijving van de leeruitkomst(en) waaruit deze EVL is opgebouwd 

Branding Je kent de basisprincipes van branding. Je weet het verschil tussen merkidentiteit, merkwaarde 
en imago en kunt op basis hiervan vormgevingsuitgangspunten opstellen.  

TENTAMINERING 

S_TentSToIns Branding & Stijldefinitie 

Weging  100% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Theorie 

Tentamenvorm/ vormen  Schriftelijke toets  

Tentamenmoment Wordt tweemaal per jaar aangeboden en gepubliceerd in het toetsrooster. 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria 1. Je kent de basisprincipes van branding en je begrijpt welke aspecten een rol spelen bij het 
vormgeven van een passende identiteit. 

2. Je kunt de merkidentiteit en merkwaarde van een organisatie analyseren en de 
verschillende aspecten ervan benoemen. 

3. Je begrijpt hoe verschillende ontwerpkeuzes tot verschillende imago’s leiden. 
4. Je kunt op basis van een merkidentiteit uitgangspunten voor de vormgeving opstellen.   

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

Voldaan 

Minimaal oordeel EVL  Voldaan 
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EVL 5 – CD Reflecteren & Manifesteren 

Code EVL Naam EVL 

Beroepstaak/taken  
Zie leeruitkomst 
Ontwerpen op basis van persoonlijke signatuur.  

Eindkwalificatie(s) / 
competentie(s) 

Manifesteren. Je kunt zelfstandig een beroepsopdracht uitvoeren. Je kunt gedurende het 
gehele ontwerpproces de uitvoering en resultaten onderbouwen, presenteren en 
documenteren. 
Reflecteren. Je reflecteert op jouw beroepsmatig functioneren en je ontwikkeling. Je bent je 
daarbij bewust van je persoonlijke sterktes en zwaktes. Je kunt jezelf daarin sturen en neemt 
eigen standpunten in. 

Aantal studiepunten 5 

Beschrijving van de leeruitkomst(en) waaruit deze EVL is opgebouwd 

Showcase Portfolio Je kunt je ontwerpproces presenteren en je kunt reflecteren op je persoonlijke ontwikkeling als 
ontwerper. Je kunt op basis van de feedback en reflectie je eigen leerdoelen formuleren. 

B_Showcase Integrale Toets Module Creative Design 

Weging  100% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Showcase Portfolio  

Tentamenvorm/ vormen  Mondeling Assessment 

Tentamenmoment Wordt tweemaal per jaar aangeboden en gepubliceerd in het toetsrooster. 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria 1. Je kunt de samenhang tussen de verschillende onderdelen van je werk benoemen en 
illustreren aan de hand van deelproducten in je Showcase portfolio. 

2. Je beschrijft hoe jouw persoonlijke karakteristieken (zoals houding, gedrag, je sterke en 
zwakke kanten) tot uiting komen in je werk als ontwerper en welke kennis en vaardigheden 
je toepast of nog mist. 

3. Je kunt benoemen wat je met de verkregen kwalitatieve feedback hebt gedaan en welke 
betekenis je eraan hebt gegeven voor je eigen ontwikkeling en groei als ontwerper. 

4. Je kunt aan de hand van je sterke en zwakke kanten als ontwerper richting geven aan je 
verdere ontwikkeling door gewenste identiteit, ambities en of doelen voor jezelf te 
formuleren. 

5. Je presenteert je portfolio, de ontwerpprocessen en de reflectie op een degelijke, 
overtuigende en aantrekkelijke manier. 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

5.5 

Minimaal oordeel EVL  6   

 

C-UCD-DT User Centered Design 

Ingangseisen Geen 

Onderwijsvorm Deeltijd 

  Naam EVL User Centered Design Studiepunten Aantal (deel)tentamens 
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Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 

1 Ontwerpproces 7,5 1 

2 Ontwerponderzoek 7.5 3 

3 Oplossingsrepertoire 7,5 3 

4 Theorie 2.5 1 

5 Manifesteren & Reflecteren 5 1 

Omschrijving module 

Contextbeschrijving 

Onderstaande context beschrijving is van toepassing op de hele module Adaptive Application 
Design en haar eenheid van leeruitkomsten. 
User Centered Design gaat over het ontwerpen en maken van interactieve producten 
(bijvoorbeeld websites en apps) op basis van gebruikersonderzoek. Dit gebeurt altijd in de 
context van een opdracht waarbij de opdrachtgever, de technisch ontwikkelaar(s) en de 
gebruikers de belangrijkste stakeholders zijn.  Op dit moment is het voldoende om dit proces 
uit te voeren onder begeleiding van een senior. Het gaat op relatief eenvoudige producten 
zoals de website van een middelgroot bedrijf of een app met beperkte functionaliteit.  

 

EVL 1 – UCD Ontwerpproces 

Code EVL OP 

Beroepstaak/taken  
Zie leeruitkomst 
Het uitvoeren van een ontwerpproces volgend de user-centered design methodiek.  

Eindkwalificatie(s) / 
competentie(s) 

Ontwerpproces inrichten. Je kunt een ontwerpproces organiseren en daarbinnen verschillende 
methoden en technieken toepassen voor het conceptualiseren, realiseren en evalueren van een 
ontwerp. 
Ontwerpproces bijsturen. Je werkt iteratief: je test en evalueert voortdurend de uitkomsten 
van het ontwerpproces bij de doelgroep(en) en je past waar nodig het proces en je ontwerp 
aan. 
Samen ontwerpen. Je bent in staat om het ontwerpproces samen met anderen te doen: met 
andere disciplines, de opdrachtgever(s), de doelgroep(en) en eindgebruiker(s).   

Aantal studiepunten 7,5 

Beschrijving van de leeruitkomst(en) waaruit deze EVL is opgebouwd 

Ontwerpproces  
Je kunt een ontwerpproces uitvoeren volgens de user centered design methodiek (ISO 9241-
210:2010, Human Centered Design) Dit betekent dat je iteratief ontwerpt en gebruikers actief 
betrekt. De inzichten die je hebt verkregen, gebruik je als basis voor je ontwerp. 

TENTAMINERING 

B_OntwP Ontwerp 

Weging  100% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Ontwerpproces 

Tentamenvorm/ vormen  Projectopdracht en assessment m.b.v. een rubric, zie onderwijsonline 

Tentamenmoment Wordt tweemaal per jaar aangeboden en gepubliceerd in het toetsrooster. 
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Beoordelingsdimensies  
Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria 

1. Je analyseert de gebruikers, de gebruikscontext en achterhaalt de doelen van de 

opdrachtgever en stakeholders. Je helpt de opdrachtgever bij het focussen op een optimale 

gebruikerservaring.  

2. Je verbetert je ontwerp door het doen van gebruikersgerichte evaluaties. 

3. Je werkt iteratief, waarbij je requirements en ontwerpoplossingen steeds aanpast op basis 

van nieuw verkregen inzichten. Per iteratie formuleer je ontwerpvraagstukken en kies je 

passende methodes.   

4. Je werkt alternatieven uit voor deelproblemen tot geschikte prototypes. Je baseert daarbij 

je ontwerpkeuzes op onderzoek en evaluaties.  

5. Je werkt op een effectieve manier in een (multi-disciplinair) team. Je geeft ruimte voor de 

verschillende perspectieven, brengt ideeën in en geeft constructieve feedback.   

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

Voldaan 

Minimaal oordeel EVL  Voldaan 

 

EVL 2 – UCD Ontwerponderzoek 

Code EVL OO 

Beroepstaak/taken  
Zie leeruitkomsten  
Onderzoeken van de gebruikerscontext en beschikbaar werk om ontwerpbeslissingen te kunnen 
ondersteunen. 

Eindkwalificatie(s) / 
competentie(s) 

Onderzoeken. Je doet methodisch onderzoek om tot gefundeerde oplossingen te komen in alle 
fasen van het ontwerpproces. Je kiest en combineert methodes die passen bij de inhoud van 
het onderzoek. 

Aantal studiepunten 7.5 

Beschrijving van de leeruitkomst(en) waaruit deze EVL is opgebouwd 

Gebruikers & 
organisatieonderzoek  

Je onderzoekt, analyseert gebruikers, gebruikstaken, gebruikscontext en betrokken 

organisaties. Op basis daarvan kies je de doelgroep, formuleer je uitgangspunten voor de 

communicatie-uitingen en stel je een programma van eisen op. 

Usability test Je kunt een usability-test opzetten en uitvoeren en je kunt de resultaten rapporteren.  

Onderzoeks-
methodologie 

Je neemt een onderzoekende houding aan in de ontwerpvraagstukken waaraan je werkt. Je 
kent de drie domeinen en vijf strategieën van de Methodenkaart Praktijkonderzoek. Je kunt 
passende methodes uit de methodenkaart kiezen en inzetten om nieuwe of bestaande data te 
verzamelen en te analyseren ten behoeve van het ontwerpvraagstuk waaraan je werkt. 

TENTAMINERING 

B_GebOrgOnd Opd Gebruikers & Organisatie Onderzoek 

Weging  33% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Ontwerponderzoek 

Tentamenvorm/ vormen  Opdracht en assessment m.b.v. een rubric, zie onderwijsonline 
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Tentamenmoment Wordt tweemaal per jaar aangeboden en gepubliceerd in het toetsrooster. 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria 

1. Je bepaalt de vorm van het interview die past bij de informatievraag, en je voert dit correct 
uit. Je beschrijft en analyseert de interviewresultaten.  Je trekt conclusies die betrouwbare en 
relevante inzichten in de doelgroep en hun behoeftes geven. 
2. Je vertaalt de resultaten van het gebruikersonderzoek naar passende representaties (zoals 
persona’s, scenario’s, customer journey maps of experience maps), waarbij deze representaties 
je helpen bij het inleven in de gebruiker tijdens het ontwerpproces.  
3. Je analyseert organisaties met behulp van analysemodellen (zoals SWOT en DESTEP) en past 
deze modellen correct toe.  Je trekt conclusies die betrouwbare en relevante inzichten in de 
organisaties geven. 
4. Je kiest doelgroepen en je geeft een onderbouwing waaruit blijkt dat deze keuze aansluit bij 
de situatie van de organisatie en de opdracht. 
5. Je beschrijft in een communicatiecanvas de tactische en operationele inzet van online media, 
waarbij de communicatiestrategie een logisch gevolg is van de conclusies die uit de in- en 
externe analyses zijn getrokken. 
6. Je stelt op basis van gebruikers-  en organisatieonderzoek een helder en relevant programma 
van eisen op t.b.v. je eigen ontwerp. 
7. Je doet schriftelijk verslag van alle bovengenoemde punten.   

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

Voldaan 

B_UsaTest Opd Usability Test 

Weging  33% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Ontwerponderzoek 

Tentamenvorm/ vormen  Opdracht (schriftelijk verslag) en assessment m.b.v. een rubric, zie onderwijsonline 

Tentamenmoment Wordt tweemaal per jaar aangeboden en gepubliceerd in het toetsrooster. 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria 

1. Je werft gericht participanten voor een usability-test. Je stelt hiervoor selectiecriteria op en 
je beschrijft en onderbouwt de wervingsmethode en -criteria. 

2. Je formuleert voor een usability-test geschikte taakscenario’s, waarbij de taken kort en 
helder zijn en voldoende context geven zonder te sturen. 

3. Je voert doelgerichte usability-testen uit. Je beschrijft de methode helder, je onderbouwt je 
keuzes en je past de methode correct toe. 

4. Je vervult tijdens een usability test de rol van facilitator. Je begeleidt de participant op een 
dusdanige manier dat zoveel mogelijk usability-problemen worden opgespoord. 

5. Je zet de ‘think aloud’-methode op een effectieve manier in tijdens een usability-test. 
6. Je beschrijt de resultaten van de usability-test en analyseert deze. Je trekt conclusies die 

inzicht geven in relevante usability-problemen.  Je formuleert relevante verbetervoorstellen 
voor de gevonden problemen. 

7. Je doet schriftelijk verslag van alle bovengenoemde punten.  

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

Voldaan 

B_OndMeth Opd Onderzoeksmethodologie 

Weging  34% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Ontwerponderzoek 
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Tentamenvorm/ vormen  Opdracht (verslag) en assessment m.b.v. een rubric, zie onderwijsonline 

Tentamenmoment Wordt tweemaal per jaar aangeboden en gepubliceerd in het toetsrooster. 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria 

1. Je stelt je opmerkzaam, nieuwsgierig, bedachtzaam en kritisch op bij het formuleren van het 

ontwerpvraagstuk en tijdens het ontwerpproces. Je laat dit zien door tijdens het 

ontwerpproces relevante en onderzoekbare vragen te stellen. 

2. Je gebruikt verschillende CMD-methodes om data te verzamelen en te analyseren.  

3. Je kunt resultaten van anderen vinden, kritisch beoordelen op bruikbaarheid en toepassen in 

eigen ontwerpvraagstukken. Je geeft helderheid over de gebruikte bronnen en verwijst er 

correct naar (APA).  

4. Je laat in verslaglegging (bijv. ontwerprapport, onderzoeksverslag) zien hoe de gestelde 

vragen uit het ontwerpvraagstuk beantwoord zijn en tot welke ontwerpkeuzes de 

antwoorden hebben geleid. 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

Voldaan 

Minimaal oordeel EVL  Voldaan 

 

EVL 3 – UCD Oplossingsrepertoire 

Code EVL OR 

Beroepstaak/taken  
Zie leeruitkomsten 
Het kennen, kunnen waarderen en kunnen verbeelden van oplossingen voor communicatieve 
problemen.  

Eindkwalificatie(s) / 
competentie(s) 

Interactieontwerp. Je kunt door middel van prototypes een interactieontwerp realiseren 
waarmee je een gebruiker kunt informeren, overtuigen of hun gedrag kunt beïnvloeden.  
Media-ontwerp. Je kunt middelen ontwerpen met onder andere tekst, beeld en geluid, 
waarmee je een doelgroep kunt informeren, overtuigen of hun gedrag kunt beïnvloeden. 
Interactie principes. Je kunt op basis van actuele gebruiksgerichte ontwerpprincipes een 
informatie- en interactieontwerp maken. 

Aantal studiepunten 7,5 

Beschrijving van de leeruitkomst(en) waaruit deze EVL is opgebouwd 

Prototyping Je kunt voor digitale diensten, zoals webpagina’s, je ontwerp verbeelden en onderzoeken met 
behulp van low-, mid- en high-fidelity prototypes (zoals storyboards, schetsen, paper 
prototypes, wireframes en clickable prototypes). 
Betreft Eindkwalificatie(s) / competentie(s):: interactie ontwerpen 

Webdesign Je kunt kennis van heuristieken, webdesign-principes, web patterns en web trends in het 

ontwerpen van een website toepassen. Je toets een bestaande website of eigen ontworpen 

website aan geldende richtlijnen. 

 

Betreft Eindkwalificatie(s) / competentie(s): interactie principes 

Webtechnologie   Je kunt een ontwerp voor een website voor desktop implementeren in HTML/CSS.  
Betreft Eindkwalificatie(s) / competentie(s): Media-ontwerp 

TENTAMINERING 
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B_Prot Opd Prototyping  

Weging  33,3% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Oplossingsrepertoire 

Tentamenvorm/ vormen  Opdracht (ontwerp) en assessment m.b.v. een rubric, zie onderwijsonline 

Tentamenmoment Wordt tweemaal per jaar aangeboden en gepubliceerd in het toetsrooster. 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria 

1. Je maakt storyboards voor digitale diensten, waarbij je doelgericht het ontwerp en context 
voor gebruik presenteert. 

2. Je maakt duidelijke en doelgerichte schetsen voor een digitale dienst en onderzoekt daarbij 
alternatieve ontwerpen. 

3. Je maakt middels een rapid prototyping techniek (zoals paper prototyping) een doelgericht 
prototype voor een digitale dienst, waarbij het concept en ontwerp inzichtelijk is gemaakt. 

4. Je maakt wireframes, die de lay-out en interactie van schermontwerpen duidelijk 
presenteren. 

5. Je werkt een ontwerp uit tot een clickable mid- of high-fidelity prototype, waarbij het 
prototype geschikt is voor evaluaties met gebruikers, stakeholders en opdrachtgevers. 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

Voldaan  

B_WebDes Opd Webdesign  

Weging  33,3% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Oplossingsrepertoire 

Tentamenvorm/ vormen  Opdracht (Ontwerp) en assessment m.b.v. een rubric, zie onderwijsonline 

Tentamenmoment Wordt tweemaal per jaar aangeboden en gepubliceerd in het toetsrooster. 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria 

1. Je kan de kwaliteit van een bestaand schermontwerp analyseren (op basis van heuristiek 
patterns en trends)  

2. Je past heuristieken, design principes, patterns en trends webdesign (m.b.t. informatie-
architectuur en navigatiestructuur, visueel ontwerp, lay-out en UX-writing) op een 
effectieve wijze toe bij het ontwerpen van websites.  

3. Je kan ontwerpkeuzes verantwoorden voor een nieuw ontwerp op basis van bovenstaande 
ontwerpprincipes  

4. Je verkent verschillende opties in het ontwerpen van een scherm 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

Voldaan 

B.WebTech Opd Webtechnologie 

Weging  33,4% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Oplossingsrepertoire 

Tentamenvorm/vormen  Opdracht (verslag en ontwerp) en assessment m.b.v. een rubric, zie onderwijsonline  

Tentamenmoment Wordt tweemaal per jaar aangeboden en gepubliceerd in het toetsrooster. 



149 
 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria 

1. Je realiseert op correct wijze een websiteontwerp in HTML en CSS. 

2. Je brengt een strikte scheiding aan tussen structureren van een webpagina met HTML en het 

vormgeven met CSS. 

3. Je schrijft de HTML- en CSS-code op een consequente en nette manier die de code overdraagbaar 

maakt. 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

Voldaan 

Minimaal oordeel EVL  Voldaan 

 

 

EVL 4 – UCD Theorie 

Code EVL TH 

Beroepstaak/taken  Evidence based ontwerpen 

Eindkwalificatie(s) / 
competentie(s) 

Communicatie theorie. Je baseert je oplossingen op kennis van communicatieleer, esthetiek, 
retorica en/of semiotiek en kan ze met behulp van deze kennis op die manier verantwoorden. 
Business theorie. Je baseert je oplossingen op kennis van business processen, 
communicatieleer en projectmanagement en kan ze met behulp van deze kennis op die manier 
verantwoorden.   

Aantal studiepunten 2,5 

Beschrijving van de leeruitkomst(en) waaruit deze EVL is opgebouwd 

Communicatietheorie  Je kent de belangrijkste basisbegrippen over communicatie tussen organisaties en haar 
doelgroepen: zowel vanuit de psychologie als vanuit de principes van online communicatie.  

TENTAMINERING 

S_TentComT1 Tentamen Gebruikers & Organisatie Onderzoek  

Weging  100% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Theorie 

Tentamenvorm/ vormen  Schriftelijke kennistoets 

Tentamenmoment Wordt tweemaal per jaar aangeboden en gepubliceerd in het toetsrooster. 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria 1. Je kent het basismodel communicatie en enkele varianten daarop.  
2. Je kent op hoofdlijnen de ontwikkelingen in de communicatie van bedrijven en haar 

doelgroepen van voor de digitale revolutie en de gevolgen die deze revolutie voor de 
communicatie heeft.  

3. Je kent de trends in online communicatie. 
4. Je kent basisbegrippen uit de bedrijfskunde en de marketing (bijvoorbeeld missie, visie, 

strategie, soorten media, e-commerce) 

5. Je kunt de hierboven genoemd kennis toepassen op een (fictieve) casus over een online 
communicatieprobleem van een organisatie.  
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Minimaal oordeel 
deeltentamen  

5,5 

Minimaal oordeel EVL  6   

 

EVL 5 – UCD Reflecteren & Manifesteren 

Code EVL Naam EVL 

Beroepstaak/taken  Zie leeruitkomsten. Ontwerpen op basis van persoonlijke signatuur.  

Eindkwalificatie(s) / 
competentie(s) 

Manifesteren. Je kunt zelfstandig een beroepsopdracht uitvoeren. Je kunt gedurende het 
gehele ontwerpproces de uitvoering en resultaten onderbouwen, presenteren en 
documenteren. 
Reflecteren. Je reflecteert op jouw beroepsmatig functioneren en je ontwikkeling. Je bent je 
daarbij bewust van je persoonlijke sterktes en zwaktes. Je kunt jezelf daarin sturen en neemt 
eigen standpunten in. 

Aantal studiepunten 5 

Beschrijving van de leeruitkomst(en) waaruit deze EVL is opgebouwd 

Showcase Portfolio Je kunt je ontwerpproces presenteren en je kunt reflecteren op je persoonlijke ontwikkeling als 

ontwerper. Je kunt op basis van de feedback en reflectie je eigen leerdoelen formuleren. 

B_Showcase Integrale Toets Module User Centered Design 

Weging  100% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Showcase Portfolio 

Tentamenvorm/ vormen  Mondeling Assessment 

Tentamenmoment Wordt tweemaal per jaar aangeboden en gepubliceerd in het toetsrooster. 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria 1. Je kunt de samenhang tussen de verschillende onderdelen van je werk benoemen en 
illustreren aan de hand van deelproducten in je Showcase portfolio. 

2. Je beschrijft hoe jouw persoonlijke karakteristieken (zoals houding, gedrag, je sterke 
en zwakke kanten) tot uiting komen in je werk als ontwerper en welke kennis en 
vaardigheden je toepast of nog mist. 

3. Je kunt benoemen wat je met de verkregen kwalitatieve feedback hebt gedaan en 
welke betekenis je eraan hebt gegeven voor je eigen ontwikkeling en groei als 
ontwerper. 

4. Je kunt aan de hand van je sterke en zwakke kanten als ontwerper richting geven aan 
je verdere ontwikkeling door gewenste identiteit, ambities en of doelen voor jezelf te 
formuleren. 

5. Je presenteert je portfolio, de ontwerpprocessen en de reflectie op een degelijke, 
overtuigende en aantrekkelijke manier.  

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

5.5 

Minimaal oordeel EVL  6   
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Hoofdstuk 3: Gegevens eenheden van leeruitkomsten en integrale toets 

postpropedeutische fase  
Conform artikel 6.1 lid 2 van d OER  

In hoofdstuk 1, paragraaf 1.2. zijn de modules van de postpropedeutische fase opgesomd. In 

onderstaande tabellen staan voor de module(s) die is/zijn opgebouwd uit eenheden van leeruitkomsten 

de ingangseisen, de beschrijvingen van de eenheden van leeruitkomsten en de bijbehorende 

tentaminering.  

HBO ICT Software Engineering 

I-OOSE-DT OOSE: Object Oriented Software Engineering 

Ingangseisen Geen 

Onderwijsvorm Deeltijd 

Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 

 Naam EVL Studiepunten Aantal (deel)tentamens 

1 Software Analysis & Design 12,5 2 

2 Distributed Application Development 12,5 2 

3 Software Processes 2,5 1 

4 Craftmanship 2,5 3 

Omschrijving module 

In deze module leer je gedistribueerde applicaties te specificeren, ontwerpen en bouwen met 

behulp van een object georienteerde programmeertaal. De belangrijkste onderwerpen zijn:  

 Het maken van een requirements specificatie met onderdelen zoals use cases en een 

domein model. 

 Het maken van een software design description met onderdelen zoals class diagrams, 

sequence diagrams en component diagrams die voorzien zijn van een beschrijving en 

gemotiveerde ontwerpkeuzes. 

 Realiseren van ontwerpen waarbij design patterns gebruikt zijn.  

 Programmeren van gedistribueerde software met protocollen zoals RMI en RESTful 

services 

 Software engineering best practices als clean code, refactoring, unit testing, 

versiebeheer en buildmanagement.  

 Software engineering processen zoals Unified Process, Scrum en XP.  

 Architectuur van een gedistribueerde applicatie. 

 

EVL 1 – Software Analysis & Design 

Code EVL Software Analysis & Design 

Beroepstaak/taken  Het analyseren en ontwerpen van object-georiënteerde software.  

Eindkwalificatie(s) / 
competentie(s) 

SD 1: Software Requirements 
SD 2: Software Design 

Aantal studiepunten 12,5 
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Beschrijving van de leeruitkomst(en) waaruit deze EVL is opgebouwd 

System Interaction 
Modeling 

Je kunt modellen maken en beschrijven die het systeem als blackbox zien in relatie tot externe 
partijen zoals gebruikers en externe bronsystemen. De modellen worden vastgelegd in een 
specificatie die kan dienen als input voor een object georiënteerd ontwerp.  

Domain Modeling 

Je kunt modellen maken en beschrijven die het probleemdomein van de applicatie beschrijven 
waarin concepten uit de echte wereld in relatie met elkaar worden weergegeven. De modellen 
worden vastgelegd in een specificatie die kan dienen als input voor een object georiënteerd 
ontwerp. 

Software Design 
Modeling 

Je kunt statische en dynamische OO-modellen maken, beschrijven en voorzien van 
gemotiveerde ontwerpbeslissingen. De modellen worden vastgelegd in een ontwerpdocument 
dat voldoende overdraagbaar is naar derden en als basis kan dienen voor de realisatie van een 
gedistribueerde applicatie.  

Software Design 
Improvement 

Je kunt een bestaand OO-ontwerp verbeteren op consistentie met een gegeven specificatie.   

Software Design 
Practices 

Je kent verschillende OO-principes, practices en patterns en past deze toe tijden het maken of 
verbeteren van een OO ontwerp. 

TENTAMINERING 

B_Casus1 Software Analysis & Design 

Weging  70% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

System Interaction Modeling 

Domain Modeling 

Software Design Modeling 

Software Design Improvement 

Software Design Practices 

Tentamenvorm/ vormen  Beroepsproduct  

Tentamenmoment Zie toetsrooster 

Beoordelingsdimensies Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria 

1. Je brengt de functionaliteit van een systeem in kaart waarbij het systeem als black box 
gezien wordt in relatie (interactie) tot gebruikers en externe systemen. Je toont deze 
vaardigheden aan door gebruik van een techniek die binnen OO-systemen gebruikelijk is, 
zoals het maken van use cases, activity diagrams, BPMN schema’s of flowdiagrammen.   

2. Je kan in een requirements specificatie het probleemdomein van een systeem visueel in 
kaart brengen. Dit domein model wordt gemaakt in een techniek die aansluit bij UML-
diagrammen (zoals een UML-classdiagram). 

3. Je kan in teamverband een softwareontwerp maken waarbij statische en dynamische 
modellen uit de UML-notatie gebruikt worden zoals class diagrams en sequence diagrams.  
Het ontwerp biedt zorgvuldig geselecteerde geschreven, gemotiveerde en gevisualiseerde 
oplossingen voor problemen en functionaliteiten uit een requirements specificatie. 

4. Je kunt een bestaand softwareontwerp controleren op consistentie met gegeven 
requirements en voorzien van gemotiveerde verbetersuggesties. Je toont deze 
vaardigheden aan door per ontwerpdiagram uit een softwareontwerp meerdere 
ontwerpalternatieven te beschrijven gebruik makend van UML-diagrammen, voorzien van 
toelichting en argumentatie. 
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5. Je bent bekend met en gebruikt de verschillende categorieën van OO-principes en 
patterns, zoals Information Hiding, Encapsulation, Low Coupling, High Cohesion, GoF 
Patterns en SOLID principles.  

6. Je kunt tijdens en na het ontwerpproces een beargumenteerde keuze maken voor de 
toepassing van deze principes en patterns. 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

5,5 

S_Toets1 Toets Software Design 

Weging  30% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Software Design Modeling 

 Software Design Improvement 

 Software Design Practices 

Tentamenvorm/ vormen  
Schriftelijke toets, open vragen en multiple choice (deels door studenten gemaakt in 
voorgaande lessen) 

Tentamenmoment Zie toetsrooster 

Beoordelingsdimensies Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria 

1. Je kan een softwareontwerp maken waarbij statische en dynamische modellen uit de 
UML-notatie gebruikt worden zoals class diagrams en sequence diagrams.  Het ontwerp 
biedt zorgvuldig geselecteerde geschreven, gemotiveerde en gevisualiseerde oplossingen 
voor problemen en functionaliteiten uit een requirements specificatie. 

2. Je kunt een bestaand softwareontwerp controleren op consistentie met gegeven 
requirements en voorzien van gemotiveerde verbetersuggesties. Je toont deze 
vaardigheden aan door per ontwerpdiagram uit een softwareontwerp meerdere 
ontwerpalternatieven te beschrijven gebruik makend van UML-diagrammen, voorzien van 
toelichting en argumentatie. 

3. Je bent bekend met verschillende categorieën van OO-principes en patterns, zoals 
Information Hiding, Encapsulation, Low Coupling, High Cohesion, GoF Patterns en SOLID 
principles. Je kunt tijdens en na het ontwerpproces een beargumenteerde keuze maken 
voor de toepassing van deze principes en patterns. 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

5,5 

Minimaal oordeel EVL  6 

 

EVL 2 – Distributed Application Development 

Code EVL Distributed Application Development 

Beroepstaak/taken  
Het ontwikkelen van een gedistribueerde applicatie met een object-georiënteerde 
programmeertaal.  

Eindkwalificatie(s) / 
competentie(s) 

SD 2: Software Design  
SD 4: Software Construction  
SD 5: Software Testing and Quality 

Aantal studiepunten 12,5 

Beschrijving van de leeruitkomst(en) waaruit deze EVL is opgebouwd 
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Patterns of Enterprise 
Application Architecture 

Je kunt verschillende bestaande gedistribueerde-applicatiepatronen toepassen met behulp van 
een OO-programmeertaal. Door toepassing van deze patronen los je problemen op die in 
specifieke architectuurlagen spelen (zoals de toepassing van Service Layer in de domeinlaag of 
de toepassing van de Table Data Gateway in de datalaag) of zich juist richten op de 
ontkoppeling van lagen in een gedistribueerde applicatie (zoals het gebruik van componenten 
of het Layer pattern).  

Run-time Environment of 
Distributed Applications 

Je kunt een gedistribueerde applicatie ontwikkelen met verschillende APIs, frameworks en 
libraries en deze applicatie deployen op een applicatieserver.  

TENTAMINERING 

B_Casus2 Spotitube / GramR / Vodagone  

Weging  100% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Patterns of Enterprise Application Architecture 

Run-time Environment of Distributed Applications 

Tentamenvorm/ vormen  Casus aangeleverd binnen module of casus uit de beroepspraktijk goedgekeurd door de docent. 

Tentamenmoment Zie toetsrooster 

Beoordelingsdimensies Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria 

1. Je kent verschillende manieren om software in grotere modules te verdelen zoals het 
gebruik van components, layer pattern en principes zoals high cohesion en low coupling.  

2. Je maakt een multi-tier applicatie (user-interface, service-layer, business/application logic 
en database) en ontwikkelt en demonstreert deze applicatie conform een eigen gekozen 
en gemotiveerde moduleindeling waarbij alle modules gescheiden zijn middels helder 
gedefinieerde interfaces (bijvoorbeeld door toepassing van het SOLID-principe ISP). 

3. Je kent het conceptuele model achter remote procedure calls bestaande uit client, server, 
locatietransparantie, protocollen en dataformaten.  

4. Je ontwikkelt en demonstreert een multi-tier applicatie waarbij alle componenten in een 
of meerdere applicatieservers runnen. Bij de ontwikkeling maak je gebruik van en 
motiveer je de keuze voor verschillende principes, frameworks en libraries om de 
componenten van elkaar te scheiden zoals MVC, REST, Depencency Injection en ORM.  

5. Je levert de applicatie op voorzien van unit- en integratietests en demonstreert de werking 
hiervan. 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

5.5 

S_Toets2 Schriftelijke toets Application Development 

Weging  0% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Run-time Environment of Distributed Applications 

Patterns of Enterprise Application Architecture 

Tentamenvorm/ vormen  Schriftelijke toets 

Tentamenmoment Zie toetsrooster 

Beoordelingsdimensies Zie leeruitkomsten  

Beoordelingscriteria 

1. Je kent verschillende manieren om software in grotere modules te verdelen zoals het 
gebruik van components, layer pattern en principes zoals high cohesion en low 
coupling.  

2. Je kent het conceptuele model achter remote procedure calls bestaande uit client, 
server, locatietransparantie, protocollen en dataformaten. 
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Minimaal oordeel 
deeltentamen  

V(oldoende) 

Minimaal oordeel EVL  6 

 

Code EVL Software Process Improvement 

Beroepstaak/taken  Het kunnen beoordelen van de geschiktheid van een ontwikkelproces voor een project. 

Eindkwalificatie(s) / 
competentie(s) 

SD 6: Software Engineering Process and Management 
SD 7: Research 

Aantal studiepunten 2,5 

Beschrijving van de leeruitkomst(en) waaruit deze EVL is opgebouwd 

Praktijkonderzoek  
Je kunt zelfstandig binnen een onderzoekscyclus een praktijkprobleem oplossen door meerdere 
onderzoeksinstrumenten in te zetten uit verschillende onderzoeksgebieden.  

Software Processes  
Je kent meerdere ontwikkelprocessen en de verschillen en overeenkomsten tussen deze 
processen en op basis van deze kennis een gemotiveerde keuze maken voor een 
ontwikkelproces voor een specifiek project.  

TENTAMINERING 

B_Portfolio1 Software Process Improvement 

Weging  100% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Praktijkonderzoek 

Software Processes  

Tentamenvorm/ vormen  Onderzoeksportfolio 

Tentamenmoment Zie toetsrooster 

Beoordelingsdimensies Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria 

1. Je kent de verschillende onderzoeksgebieden uit de ICA-methodenkaart voor 
praktijkonderzoek of een vergelijkbare indeling van onderzoeksgebieden.  

2. Je past een combinatie van instrumenten uit verschillende onderzoeksgebieden toe 
binnen een onderzoekscylus om een vooraf definieerde onderzoeksvraag te 
beantwoorden. Je deelt je onderzoeksaanpak, resultaten en met bronnen onderbouwde 
conclusie met collega’s in een interactieve presentatievorm naar keuze (workshop, 
presentatie, etc.).   

3. Je kent de concepten binnen ontwikkelprocessen zoals activiteiten, producten, practices, 
rollen of volgordelijkheid.  

4. Je maakt een inventarisatie uit je eigen bedrijfspraktijk van de gebruikte 
ontwikkelprocessen bij je werkgever en beschrijft de aanpak in relatie tot standaard 
processen zoals UP, Agile, RAD of waterval.  

5. Je beschrijft op basis van de inventarisatie en analyse gemotiveerde verbetersuggesties 
voor de huidige bedrijfsaanpak. 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

5.5 

Minimaal oordeel EVL  6  
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EVL 4 – Craftmanship 

Code EVL Craftmanship 

Beroepstaak/taken  
Je ontwikkelt ambachtelijk software in kleine teams. Je werkt bewust aan je eigen verbetering 
en gebruikt voorgaande ervaringen om ervan te leren. 

Eindkwalificatie(s) / 
competentie(s) 

SD 2: Software Design  
SD 4: Software Construction  
SD 5: Software Testing and Quality 

Aantal studiepunten 2,5 

Beschrijving van de leeruitkomst(en) waaruit deze EVL is opgebouwd 

Software Quality  
Je schrijft en verbetert software gebruikt makend van clean code regels die betrekking hebben 
op bijvoorbeeld naamgeving, functiegrootte, testbaarheid en foutafhandeling.  

Leven Lang Leren 
Je bent zelfstandig in staat nieuwe kennis op te doen binnen het thema van de module en deze 
kennis te delen met vakgenoten.  

Reflecteren op praktijk 
Je bent in staat verschillen en overeenkomsten te zien tussen de theoretische benadering 
(overeenkomstig de aangeboden leerstof) en de beroepspraktijk en beschrijft verschillende 
mogelijkheden om gegeven de theorie de eigen beroepspraktijk te verbeteren.  

Reflecteren op leren 
Je reflecteert op je eigen leerproces waarin je inzicht laat zien in je eigen leerstijl en 
aanpassingen beschrijft om je leerproces te verbeteren.  

TENTAMINERING 

B_Portfolio2 Clean Code  

Weging  40% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Software quality 

Tentamenvorm/ vormen  Portfolio 

Tentamenmoment Zie toetsrooster 

Beoordelingsdimensies Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria 
Je kent verschillende aspecten van clean code en past meerdere aspecten toe bij het aanpassen 
van bestaande of het schrijven van nieuwe code. 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

4,0 

B_Kennisdeling Student Co-created material 

Weging  30% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Leven Lang Leren 

Tentamenvorm/ vormen  Kennisdeling (individueel of in groep van max 3) 

Tentamenmoment Zie toetsrooster 

Beoordelingsdimensies Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria 
Je bestudeert zelfstandig een module-gerelateerd onderdeel (conform voorbeelden uit een 
gegeven keuzelijst), deelt deze nieuwe kennis met vakgenoten in een community. Je toont deze 
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vaardigheid aan met een geschikte communicatievorm zoals een presentatie, pecha kucha, 
video tutorial of workshop en door een actieve bijdrage te leveren in forumdiscussies. 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

4,0 

B_LearningJournal Learning Journal 

Weging  30% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Reflecteren op praktijk 

Reflecteren op leren 

Tentamenvorm/ vormen  Online verslag  

Tentamenmoment Zie toetsrooster 

Beoordelingsdimensies Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria 

1. Je kunt de leeruitkomsten van deze module tijdens de course opgedane nieuwe kennis 
gebruiken om te reflecteren op je eigen functioneren en de algemene werkwijze binnen je 
bedrijf. 

2. Reflectief denken wordt gedemonstreerd door vanuit meerdere perspectieven te kijken en 
terug te stappen van een situatie. 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

4,0 

Minimaal oordeel EVL  6 

 

 

I-ADB-DT Advanced Databases 

Ingangseisen Geen 

Niveau Afstudeerbekwaam 

Onderwijsvorm Deeltijd 

Overzicht van EVLen 
waaruit de module is 
opgebouwd 

 Naam EVL Studiepunten Aantal 
(deel)tentamens 

1 Database Design & Data Quality 10 2 

2 Relational Database Implementation  10 2 

3 Research Database Technology 10 1 

Omschrijving module Deze module betreft het ontwikkelen van het databasegedeelte van een complex 
informatiesysteem. De voor het informatiesysteem  relevante gegevens worden in 
kaart gebracht en beschreven in de vorm van een conceptueel datamodel, inclusief 
de constraints die voortkomen uit de business rules die binnen het domein gelden. 
Vervolgens wordt de database ontworpen en volledig geïmplementeerd, waarbij 
rekening dient te worden gehouden met datakwaliteit, integriteit van gegevens, 
multi-user aspecten en performance.  
Ook wordt er een onderzoek verricht naar actuele ontwikkelingen op het gebied van 
databasetechnologie. 

EVL 1 – Database Design & Data Quality 

Beroepstaak Het ontwerpen van een database voor een nieuwe toepassing en het  
vaststellen van de datakwaliteit van een bestaande database.  

Eindkwalificatie(s) / 
competentie(s) 

Software Requirements 
Software Design 
Software Testing and Quality 
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Aantal studiepunten 10 

Beschrijving van de context en het niveau waarbinnen deze EVL wordt uitgevoerd 

Deze EVL richt zich op gegevensmodellering en database-ontwerp en is een vervolg op het 

betreffende onderdeel van de propedeusemodule BIS. Je leert hoe je voor meer complexe 

domeinen op grond van eisen van de opdrachtgever, maar vóórdat je gaat bouwen, een 

conceptueel datamodel kunt maken van de gegevens die uiteindelijk gebruikt gaan worden. Ook 

worden de business rules, die in het domein van kracht zijn, in kaart gebracht en vertaald naar 

constraints in het conceptueel datamodel. 

Uit het conceptueel datamodel wordt dan het fysieke datamodel afgeleid en liefst automatisch 

gegenereerd. Soms moet zo’n fysiek datamodel op grond van andere eisen toch nog aangepast 

worden. 

Bij het maken van ontwerpkeuzes dienen verschillende oplossingsalternatieven in het conceptuele 

en fysieke datamodel uitgewerkt te worden. Voor elk alternatief worden de plus- en minpunten in 

kaart gebracht en vervolgens wordt er beargumenteerd een keuze gemaakt voor een van de 

alternatieven.  

Verder wordt de datakwaliteit van een bestaande database systematisch onderzocht. Op basis van 

de bevindingen van dit onderzoek wordt een verbeterplan opgesteld en uitgevoerd. Daarbij wordt 

de populatie van de oorspronkelijke database gemigreerd naar de verbeterde versie van de 

database.  

Beschrijving van de leeruitkomsten waaruit deze EVL is opgebouwd 

Opstellen conceptueel 
datamodel  

De student stelt op basis van een beschrijving van een communicatiedomein en 
concrete voorbeelden van informatie een conceptueel gegevensmodel op, 
inclusief constraints die corresponderen met business rules in het domein. 

Afleiden fysiek datamodel De student leidt een logisch en een fysiek datamodel af uit een conceptueel 
informatiemodel en controleert het resultaat op correctheid en volledigheid.  

Onderbouwen 
ontwerpkeuzes  

De student werkt equivalente manieren van modelleren en 
ontwerpalternatieven uit en benoemt plus- en minpunten van de alternatieven.  

Onderzoek datakwaliteit  De student onderzoekt de kwaliteit van data in een bestaande database op basis 
van beschrijvingen van beperkingsregels/business rules. 

Data migratie De student brengt wijzigingen aan in de structuur van een bestaande database, 
rekening houdend met de bestaande populatie. 

TENTAMINERING 

ToetsDM Toets Data Modeling 

Weging 50%  

Omvat de leeruitkomsten Opstellen conceptueel datamodel  

Tentamenvorm(en) Performance assessment 

Tentamenmoment Zie toetsrooster 

Beoordelingsdimensies Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria  Opstellen conceptueel datamodel: 

 Het communicatiedomein is vertaald naar een passend conceptueel 
datamodel, waarbij de concepten van de gekozen modelleringstechniek 
(FOM: fact types, object types; ERM: entity types, attributes, relationship 
types; UML: classes, attributes, associations) correct worden toegepast 

 De standaard constraints (o.a. uniciteit/identificatie, verplicht, 
cardinaliteit/multipliciteit) zijn bepaald en aangegeven in het conceptueel 
datamodel 

 Subtypering is overwogen en daar waar zinvol toegepast 
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 Business rules zijn vertaald naar constraints op het conceptueel 
gegevensmodel 

Minimaal oordeel 
tentamen 

5,5 

CasusDQ Casus Data Quality 

Weging 50% 

Omvat de leeruitkomsten Afleiden fysiek datamodel 

Onderbouwen ontwerpkeuzes 

Onderzoek datakwaliteit 

Datamigratie 

Tentamenvorm(en) Beroepsproduct 

Tentamenmoment Zie toetsrooster 

Beoordelingsdimensies Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria  Afleiden fysiek datamodel: 

 Conceptueel datamodel is m.b.v. een tool getransformeerd naar een fysiek 
datamodel  

 De keuzes bij de transformatie, bijvoorbeeld bij subtypen, zijn verantwoord 

 Query’s voor typische informatiebehoeften zijn opgesteld en getest om het 
fysieke datamodel te controleren op correctheid en volledigheid 

 Het DDL-script is afgestemd op het gekozen RDBMS 
 
Onderbouwen ontwerpkeuzes: 

 De probleemstelling (modelleringskwestie en/of ontwerpvraagstuk) is 
duidelijk beschreven 

 Er zijn minimaal twee varianten van de modellering en/of 
ontwerpalternatieven uitgewerkt 

 De voor- en nadelen van elk van de mogelijke oplossingen zijn duidelijk 
beschreven 

 
Onderzoek datakwaliteit: 

 De datakwaliteit van een bestaande database is op gestructureerde wijze 
onderzocht a.d.h.v. kwaliteitsdimensies (o.a. accuracy, completeness, 
consistency) 

 De verbeterpunten m.b.t. datakwaliteit zijn bepaald en duidelijk beschreven 
 
Datamigratie: 

 Maakt gebruik van DDL en DML-instructies voor het implementeren van 
gewijzigde databasestructuren en converteren/transformeren van de data 
uit de oude database naar de nieuwe gewijzigde database 

 De gegeven oplossing bevat de juiste volgorde van syntactisch correcte DDL 
en DML SQL-instructies 

Minimaal oordeel 
tentamen 

5,5 

Minimaal oordeel EVL  
 
6  
 

 

 
EVL 2 – Relational Database Implementation 

Beroepstaak Het volledig realiseren van een relationele database 



160 
 

Eindkwalificatie(s) / 
competentie(s) 

Software Design 
Software Construction 
Software Testing and Quality 

Aantal studiepunten 10 

Beschrijving van de context en het niveau waarbinnen deze EVL wordt uitgevoerd 

Deze EVL richt zich op de eindfase van het ontwikkeltraject van een multi-user informatiesysteem. De student 
leert hoe een technisch ontwerp kan worden vertaald in een realisatie. De relationele database wordt hierbij 
volledig gebouwd. Hierbij is het streven zoveel mogelijk van de business logica in de database te leggen. Lang 
niet alle eisen die aan het systeem gesteld worden kunnen dan automatisch uit een model in code 
gegenereerd worden, en zullen moeten worden uitgeprogrammeerd afhankelijk van de mogelijkheden van 
het gebruikte RDBMS. Nadruk ligt bij deze EVL verder op multi-user aspecten, performance en 
databasebeheer. 

Beschrijving van de leeruitkomsten waaruit deze EVL is opgebouwd 

Opstellen SQL-instructie 
bij informatiebehoefte 

De student vertaalt een informatiebehoefte geformuleerd in natuurlijke taal 
gegeven een relationele database naar een SQL DML-instructie, zonodig 
gebruikmakend van inner en outer joins, gecorreleerde subqueries, aggregatie, 
of de set operatoren.  

Implementatie 
constraints  

De student maakt zoveel mogelijk gebruik van declaratieve constraints, 
calculated columns en systeemfuncties van het DBMS om de gegevensintegriteit 
te bewaken. De student bouwt gegeven een integriteitsprobleem dat declaratief 
niet oplosbaar is zo mogelijk een procedurele oplossing. Hij maakt dan een 
gemotiveerde keuze tussen stored procedures en triggers. De student zorgt 
hierbij voor een adequate foutafhandeling en goede test cases.  

Transactiemanagement De student maakt gebruik van transactiemanagement om te garanderen dat 
acties op de database(s) zonodig als een atomaire unit worden uitgevoerd. De 
student zorgt hierbij voor een adequate foutafhandeling.  

Concurrency De student regelt dat de integriteit van de gegevens gewaarborgd is in een 
multi-user omgeving. Hij zorgt er voor dat de concurrencygraad optimaal is 
gegeven het specifieke probleem. Hij herkent de problemen die kunnen 
ontstaan bij concurrency en kan oplossingen hiervoor geven. 

Indexing De student maakt zo mogelijk gebruik van indexing om de performance van een 
specifieke query te verbeteren. Hierbij maakt hij gemotiveerd gebruik van 
clustered of non-clustered indexes. 

TENTAMINERING 

ToetsDI Toets Database Implementation 

Weging 50% 

Omvat de leeruitkomsten Opstellen SQL-instructie bij informatiebehoefte 

Indexing 

Tentamenvorm(en) Performance assessment individueel 

Tentamenmoment Zie toetsrooster 

Beoordelingsdimensies Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria  Implementatie constraints: 

 maakt bewust gebruik van data types, null/not null, primary keys, foreign 
keys incl. cascading opties, alternative keys en check constraints 

 vermijdt procedurele controle van constraints als er declaratieve 
oplossingen mogelijk zijn 

 de  oplossing die correct is voor een willekeurige populatie van de database 

 gebruikt in een stored procedure of trigger optimaal de kracht van ANSI-SQL 
en vermijdt daarom zoveel mogelijk het gebruik van variabelen  

 maakt correct gebruik van transactiemanagement  

 geeft set-based oplossingen, zonder loops of cursors  
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 past correct exception handling toe  

 maakt gebruik van code guidelines 
 
Indexing: 

 verklaart gegeven een query en een populatie het gebruikte execution plan 
van het RDBMS op het gebied van indexen 

 kan gemotiveerd gegeven een query en een populatie één of meerdere 
indexen toevoegen om de performance te verhogen, mits dat mogelijk is 

Minimaal oordeel 
tentamen 

5,5 

CasusDI Casus Database Implementation 

Weging 50% 

Omvat de leeruitkomsten Opstellen SQL-instructie bij informatiebehoefte 

Implementatie constraints 

Transactiemanagement 

Concurrency 

Indexing 

Tentamenvorm(en) Beroepsproduct 

Tentamenmoment Zie toetsrooster 

Beoordelingsdimensies Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria  Bij het deeltentamen ‘Casus Database Implementation’ worden kennis en het 
toepassen van kennis in een meer complexe omgeving getoetst. 
 
Opstellen SQL-instructie bij informatiebehoefte: 

 de oplossing is correct voor een willekeurige populatie van de database 

 inner en outer joins, gecorreleerde subqueries, aggregatie en/of set 
operatoren zijn correct toegepast 

 de opgestelde query is efficiënt (o.a. geen onnodige joins en subqueries) 
 
Implementatie constraints: 

 maakt bewust gebruik van data types, null/not null, primary keys, foreign 
keys incl. cascading opties, alternative keys en check constraints 

 vermijdt procedurele controle van constraints als er declaratieve 
oplossingen mogelijk zijn  

 de  oplossing die correct is voor een willekeurige populatie van de database 

 gebruikt in een stored procedure of trigger optimaal de kracht van ANSI-SQL 
en vermijdt daarom zoveel mogelijk het gebruik van variabelen  

 verstoort het transactiemanagement in een trigger niet, uitgezonderd door 
een eventueel vereiste rollback 

 geeft set-based oplossingen, zonder loops of cursors  

 past correct exception handling toe  

 maakt gebruik van code guidelines stelt test cases (inputpopulatie, aanroep 
code, verwachte uitkomst) op, voorafgaand aan het programmeren van een 
stored procedure of trigger  

 gebruikt voor elke test case significante voorbeeldpopulaties 
 
Transactiemanagement: 

 gebruikt gegeven een oplossing voor een informatiebehoefte de juiste 
expliciete transactiemanagementstatements om de ACID-eigenschappen te 
borgen  
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Concurrency: 

 motiveert gegeven de eisen welk isolation level optimaal is voor een SQL-
statement.  

 geeft aan en verklaart wanneer welke locks worden gezet en hoe lang deze 
worden gehandhaafd afhankelijk van het isolation level  

 voorkomt onderbouwd dirty reads, nonrepeatable reads of phantoms 

 herkent de mogelijk van een lost update in een applicatie-ontwerp, en kan 
als oplossing optimistic en pessimistic concurrency control toepassen 

 
Indexing: 

 verklaart gegeven een query en een populatie het gebruikte execution plan 
van het RDBMS op het gebied van indexen 

 kan gemotiveerd, gegeven een query en een populatie, één of meerdere 
indexen toevoegen om de performance te verhogen, mits dat mogelijk is 

Minimaal oordeel 
tentamen 

5,5 

Minimaal oordeel EVL  
 
6  
 

 

EVL 3 – Research Databasetechnologie 

Beroepstaak Het onderzoeken van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 

databasetechnologie 

Eindkwalificatie(s) / 

competentie(s) 

Research 

Aantal studiepunten 10 

Beschrijving van de context en het niveau waarbinnen deze EVL wordt uitgevoerd 

De wereld van data en databasetechnologie is fors in beweging. Andere technologieën (NoSQL en 

NewSQL) dan relationeel winnen terrein, maar ook relationele databasemanagementsystemen zijn 

volop in ontwikkeling. Deze EVL richt zich op het onderzoeken van de recente ontwikkelingen op het 

gebied van databasetechnologie. Daarbij gaat het zowel om kennis van verschillende typen 

databases en de specifieke toepassingsgebieden als om het verder ontwikkelen van 

onderzoeksvaardigheden. Bij dit onderzoek zullen diverse onderzoeksmethodieken, - technieken en 

gereedschappen worden gebruikt.  

Beschrijving van de leeruitkomsten waaruit deze EVL is opgebouwd 

Toegepast onderzoek De student voert op een systematische, methodisch verantwoorde wijze 

een kleinschalig onderzoek uit naar de inzet van nieuwe ontwikkelingen 

en technologieën op het gebied van databases, en kan de conclusies 

daaruit onderbouwen en effectief communiceren. 

Kennis 
databasetechnologie 

De student kent de verschillende typen databases en benoemt per type 

de specifieke toepassingsgebieden. 

TENTAMINERING 

OndDbTech Onderzoeksrapport Databasetechnolgie 

Weging 100% 

Omvat de leeruitkomsten Toegepast onderzoek 

Kennis databasetechnologie 

Tentamenvorm(en) Onderzoeksrapport + assessment 

Tentamenmoment Zie toetsrooster 



163 
 

Beoordelingsdimensies Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria  Toegepast onderzoek: 

 De student brengt de situatie in kaart en formuleert een probleem- 

of doelstelling, stelt op basis hiervan een onderzoeksvraag op met 

deelvragen en ontwerpt een plan om deze onderzoeksvraag te 

beantwoorden en legt dit vast in een goed onderbouwd 

onderzoeksplan 

 De student gebruikt passende onderzoeksmethodieken, - technieken 

en gereedschappen  

 De student verzamelt systematisch informatie, onderscheidt hoofd- 

en bijzaken en beoordeelt of de informatie relevant en voldoende is 

 De student interpreteert de informatie, beantwoordt de 

onderzoeksvragen en trekt conclusies en verwerkt deze resultaten in 

een onderzoeksrapport volgens de geldende richtlijnen van ICA 

 De student verzorgt een correcte, aansprekende kennisoverdracht 

(seminar, workshop, postersessie, etc) van de onderzoeksresultaten 

aan direct geïnteresseerden 

 

Kennis databasetechnologie: 

 De student benoemt de typische kenmerken en specifieke 

toepassingsgebieden van minimaal twee NoSQL/NewSQL-producten 

 De student benoemt voor minimaal twee NoSQL/NewSQL-producten 

de essentiële verschillen met traditioneel relationele databases 

 De student realiseert een database m.b.v. een NoSQL/NewSQL-

product en verantwoordt de bij de realisatie gemaakte keuzes 

Minimaal oordeel 
tentamen 

5,5 

 
Minimaal oordeel EVL  

 
6  
 

 

I-ASD-DT Advanced Software Development  

Ingangseisen Geen 

Niveau Afstudeerbekwaam 

Onderwijsvorm Deeltijd 

Overzicht van EVLen 
waaruit de module is 
opgebouwd 

 Naam EVL Studiepunten Aantal 
(deel)tentamens 

1 Software Architectuur 5 2 

2 Algoritmes, Datastructuren, 
Programmeertalen en Paradigma’s  

10 4 
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3 Software Craftmanship 
 

10 1 

Omschrijving module Deze module betreft het begrip krijgen van software engineering principes, 
zowel vanuit high level architectuur als vanuit low level ‘wat gebeurt er onder 
de motorkap’. Er wordt geleerd hoe je aan een eigen software architectuur 
werkt, met de focus op kwaliteitsattributen. Daarna wordt er gewerkt aan 
eigen algoritmes en datastructuren. Zodra duidelijk is hoe dit werkt, wordt een 
eigen programmeertaal gemaakt. Dan volgt de stap naar andere paradigma’s, 
waarbij een logische of functionele programmeertaal wordt geleerd. Dit alles 
wordt gedaan met een professionele houding naar software ontwikkeling. 
 

 

EVL 1 – Software architectuur 

Beroepstaak Begrip hebben hoe een high level architectuur voor een complex software 
systeem tot stand komt.  

Eindkwalificatie(s) / 
competentie(s) 

SD-2 Software Design 
SD-3 Software Architecture 

Aantal studiepunten 5 

Beschrijving van de context en het niveau waarbinnen deze EVL wordt uitgevoerd 

Deze EVL geeft inzicht in de taken van een architect en welke middelen een architect gebruikt om tot een 

architectuur te komen die aansluiting vindt bij een gegeven probleemstelling. Er worden verschillende 

handvatten aangeboden om na te denken over, inzicht te krijgen in en afwegingen te maken in het licht van 

stakeholders, problemen en oplossingen daarvoor. Hierbij worden verschillende modellen en theorieën 

behandeld. 

Beschrijving van de leeruitkomsten waaruit deze EVL is opgebouwd 

Software Architectuur De student heeft kennis van verschillende modellen die gebruikt worden bij het 
opstellen van een architectuur, kent methoden om inzicht te verschaffen in de 
problematiek, kan stakeholders en hun wensen benoemen.  

TENTAMINERING 

S_Toets1 Toets 1 

Weging 50% 

Omvat de leeruitkomsten Software architectuur 

Tentamenvorm(en) Theorie toets 

Tentamenmoment Zie toetsrooster 
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Beoordelingsdimensies n.v.t. 

Beoordelingscriteria   Identificeert relevante kwaliteitsattributen voor een specifiek systeem.  
 Onderbouwt waarom deze kwaliteitsattributen relevant zijn voor het 

systeem.  
 Documenteert de kwaliteitsaspecten op een duidelijke en meetbare 

manier.  
 Documenteert en vat de architectuur samen van een bestaand systeem 

(bijv. Google, E-bay, Facebook) met hulp van standaardnotaties.  
 Identificeert toegepaste patterns en tactics in de architectuur van een 

bestaand systeem.  
 Gebruikt een geschikte methodiek voor het analyseren van een bestaand 

systeem en kan hoofdzaken van bijzaken onderscheiden.  

 

Minimaal oordeel 
tentamen 

5,5 

TENTAMINERING 

S_Toets2 Toets 2 

Weging 50% 

Omvat de leeruitkomsten Software architectuur 

Tentamenvorm(en) Theorie toets 

Tentamenmoment Zie toetsrooster 

Beoordelingsdimensies n.v.t. 

Beoordelingscriteria   Maakt correct gebruik van relevante patterns en architectuur tactics.  
 Selecteert COTS-oplossingen en frameworks en evalueert hun toepasbaarheid 

voor een gegeven systeem.  
 Ontwerpt het systeem zodat het aan alle architecturele eisen voldoet.  
 Documenteert en vat de architectuur samen van een bestaand systeem (bijv. 

Google, E-bay, Facebook) met hulp van standaardnotaties.  
 Identificeert toegepaste patterns en tactics in de architectuur van een 

bestaand systeem.  
 Gebruikt een geschikte methodiek voor het analyseren van een bestaand 

systeem en kan hoofdzaken van bijzaken onderscheiden. 

 

Minimaal oordeel 
tentamen 

5,5 

  

EVL 2 – Algoritmen, datastructuren, programmeertalen en paradigma's 

Beroepstaak Het uitleggen en implementeren van algoritmen, datastructuren en 
programmeertalen 
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Eindkwalificatie(s) / 
competentie(s) 

SD-4 Software Construction  

Aantal studiepunten 15 

Beschrijving van de context en het niveau waarbinnen deze EVL wordt uitgevoerd 

Deze EVL richt zich op programmeertalen en wat zich daar dieper in bevindt. Er wordt een fundament gelegd 
om in de beroepspraktijk niet alleen beter te kunnen programmeren, maar ook goed te begrijpen hoe 
programmeertalen eigenlijk werken. Hiertoe wordt gekeken naar algoritmes en datastructuren, worden de 
sterke punten van meerdere paradigma’s onderzocht en op basis van standaardnotaties een eigen 
programmeertaal uitgewerkt. 

Beschrijving van de leeruitkomsten waaruit deze EVL is opgebouwd 

Algoritmen en 
datastructuren 

Je kunt algoritmen en datastucturen toepassen, implementeren en uitbreiden 
voor een gegeven programmeerprobleem, zonder gebruik te maken van 
standaard bibliotheken. Je kunt redeneren over de gekozen algoritmen en 
datastructuren en de werking en de complexiteit ervan uitleggen. Je kent 
complexiteitsklassen en de grote O-notatie. 

Programmeertalen  Je kent theoretische aspecten van programmeertaalontwerp en kunt deze 
lezen en beschrijven met standaardnotaties. Je kunt een eenvoudige 
programmeertaal met standaardtechnieken implementeren. 

Paradigma’s Je bent bekend met meerdere programmeerparadigma's, zoals imperatief, 
object-georienteerd, functioneel en logisch. Je kunt bewust gebruik maken van 
de mogelijkheden van een paradigma en niet triviale programma's schrijven in 
een functionele en / of logische programmeertaal. 

TENTAMINERING 

B_Progtaal Implementatie van een programmeertaal 

Weging 25% 

Omvat de leeruitkomsten Programmeertalen 

Tentamenvorm(en) Beroepsproduct 

Tentamenmoment Zie toetsrooster 

Beoordelingsdimensies n.v.t. 
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Beoordelingscriteria   

 Legt de grammatica vast van een eenvoudige (programmeer)taal in een 

standaardnotatie. 

 Beschrijft het ontwerp van een eenvoudige compiler en/of interpreter met 

correct gebruik van terminologie 

 Gebruikt een parsergenerator om op basis van een grammatica een lexer 

te realiseren. 

 Realiseert een eenvoudige (type) checker op basis van een zelf 

gedefinieerde abstracte syntaxboom. 

 Realiseert een evaluator voor een abstracte virtuele machine of source to 

source compilatie. 

Minimaal oordeel 
tentamen 

5,5 

PO_Algoritmes Programmeeropdracht algoritmen en datastructuren 

Weging 25% 

Omvat de leeruitkomsten Algoritmen en datastructuren 

Tentamenvorm(en) Performance assessment 

Tentamenmoment Zie toetsrooster 

Beoordelingsdimensies n.v.t. 

Beoordelingscriteria   

 Schrijft een programma dat een standaard of uitgebreid algoritme of 

datastructuur toepast, gegeven een probleemstelling 

 Implementeert eigen datastructuren, eventueel met een aanpassing of 

uitbreiding, gegeven een probleemstelling. 

 

Minimaal oordeel 
tentamen 

5,5 

PO_Paradigma Programmeeropdracht paradigma 

Weging 25% 

Omvat de leeruitkomsten Paradigma’s 

Tentamenvorm(en) Blog 

Tentamenmoment Zie toetsrooster 

Beoordelingsdimensies n.v.t. 
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Beoordelingscriteria   Kan voor een gegeven programmeertaal beargumenteert het paradigma 

bepalen waarbinnen die taal valt. 

 Kan de relatie tussen programmeertaalfeatures en standaardparadigma’s 

uitleggen. 

 Kan met een taal uit het logische of functionele paradigma een algoritme 

implementeren. 

Minimaal oordeel 
tentamen 

5,5 

S_Algoritmes Theorietentamen algoritmes en datastructuren 

Weging 25% 

Omvat de leeruitkomsten Algoritmen en datastructuren 

Tentamenvorm(en) Schriftelijke toets, open vragen. 

Tentamenmoment Zie toetsrooster 

Beoordelingsdimensies n.v.t. 

Beoordelingscriteria   Kiest en onderbouwt gegeven een probleemstelling, een algoritme of 
datastructuur 

 Legt de essentie of werking van de (standaard) algoritmen en 
datastructuren in eigen woorden uit, al dan niet gegeven een 
probleemstelling. 

 Herkent voor welke problemen gegeven algoritmen oplossingen zijn en kan 
hier een beredeneerde keuze voor maken. 

 Past algoritmen toe op een concrete input en laat eventuele tussenstappen 
zien. 

 Redeneert over de complexiteit van een algoritme voor een specifieke 
input. 

 Bepaalt de complexiteit in termen van tijd of geheugen voor een gegeven 
algoritme. 

 Geeft een op basis van complexiteit beargumenteerde keuze tussen 
verschillende algoritmes. 

Minimaal oordeel 
tentamen 

5,5 

EVL 3 - Software Craftmanship 

Beroepstaak Zich als een professioneel software engineer gedragen en de de daarbij 
passende gebruiken eigen maken. 

Eindkwalificatie(s) / 

competentie(s) 

SD-4 Software Construction 
SD-5 Software Testing and Quality 

Aantal studiepunten 10 

Beschrijving van de context en het niveau waarbinnen deze EVL wordt uitgevoerd 
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Het is belangrijk om als software engineer professioneel om te gaan met de verantwoordelijkheden die bij 
onze taken vallen. Deze EVL pakt dat op door de daarbij passende gebruiken en methoden zoals test driven 
development aan te bieden en te toetsen. 

Beschrijving van de leeruitkomsten waaruit deze EVL is opgebouwd 

Software Craftsmanship De student is vertrouwd met test driven development en haar verschillende 
verschijningsvormen, zoals katas, pair programming, mob programming en 
baby steps. Daarbij is van belang dat zij de verantwoordelijkheden van een 
software engineer kent en serieus neemt. 

TENTAMINERING 

OndDbTech  

Weging 100% 

Omvat de leeruitkomsten Software Craftmanship 

 

Tentamenvorm(en) Portfolio 

Tentamenmoment Zie toetsrooster 

Beoordelingsdimensies n.v.t. 

Beoordelingscriteria   Heeft voldoende kata doorlopen. 

 Heeft voldoende pair programming sessies gedaan. 

 Heeft mee gedaan aan verscheidene mob programming sessies. 

 Maakt succesvol gebruik van DevOps 

Minimaal oordeel 
tentamen 

5,5 

 

HBO ICT Bedrijfskundige Informatica & Management 

 

I-BPM Business Process Management (BPM) 

Ingangseisen 

Voor BPM geldt de ingangseis dat de student in de praktijk voor een organisatie het in BPM 
gevraagde onderzoek en de in BPM gevraagde analyses moet uitvoeren. Dat houdt in dat 
binnen een organisatie door de student een opdrachtgever en een sponsor moeten worden 
geworven. Hierbij is de opdrachtgever die persoon die belang heeft bij het in BPM gevraagde 
onderzoek en de in BPM gevraagde analyses, hiervoor een concreet doel in de vorm van een 
vraag of opdracht formuleert en de door de student uitgevoerde onderzoek en/of analyses 
‘accepteert’. De sponsor is die persoon die de student faciliteert, die ervoor zorgdraagt dat de 
student de benodigde middelen en informatie tot zijn beschikking krijgt. Voorbeelden hiervan 
zijn de dataset in het kader van de process mining analyse en de toegang tot personen voor de 
elicitatiegesprekken in het kader van de requirementsanalyse. 
Er worden hierbij de volgende opmerkingen gemaakt: 

 Voor elke EVL mag een specifieke opdrachtgever en/of sponsor worden aangesteld. 

 Per EVL mag er een andere opdrachtgever en/of sponsor zijn aangesteld. 
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 Een persoon mag beide rollen tegelijkertijd (lees: voor één EVL) vervullen. 

Onderwijsvorm Deeltijd 

Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 

 Naam EVL Studiepunten Aantal (deel)tentamens 

1 BPM basics (BPB) 2,5 1 

2 Requirements Management (REM) 7,5 1  

3 Process Mining and Control (PMC) 10 1 

4 Research IT-Components (RIT) 10 3 

Omschrijving module 

In deze module draait het om Business Process Management (BPM), oftewel het managen van 
(bedrijfs)processen. Van groot belang hierbij is dat de student leert te denken vanuit 
(bedrijfs)processen.  
Zo bepaalt de student door middel van een assessment het BPM volwassenheidsniveau van een 
organisatie. Daarnaast zal de student van een gegeven, huidig (as-is) (bedrijfs)proces 
requirements eliciteren, analyseren, abstraheren en structureren ten behoeve van een 
informatiesysteem. Vervolgens zal de student een huidig (as-is) (bedrijfs)proces analyseren op 
basis van transactiedata vanuit informatiesystemen (een event log) en met behulp van process 
mining technieken en -tools om van hieruit te komen tot een nieuw (to-be) (bedrijfs)proces. 
Bij professionele bachelors gaat het niet alleen om het vertalen van aangeleerde kennis van 
hoog niveau naar een praktijksituatie. In onze moderne samenleving is het cruciaal dat hbo-
bachelors over een onderzoekend vermogen beschikken dat leidt tot reflectie, tot evidence 
based practice, en tot innovatie. Parallel aan de onderdelen BPB, REQ en PMC maakt de 
student zich dus zelfstandig kennis eigen over actualiteiten in de IT binnen het domein van BPM 
en voert daartoe planmatig een onderzoek uit dat leidt tot een concrete aanbeveling voor een 
organisatie. 

 

EVL 1 - BPM Basics (BPB) 
De aspirant BIM-er kent en begrijpt de bpm-concepten. De aspirant BIM-er bepaalt voor een bestaande organisatie de BPM 
maturity  beschrijft het volwassenheidsniveau met behulp van de BPM concepten en adviseert over verbeteringen. 

BPB BPM Basics 

Beroepstaak/taken  

HBO-I: 
Adviseren, Bedrijfsprocessen, niveau 2: Adviseren over knelpunten op het terrein van 
organisatiestructuur (en rollen), (bedrijfs)processtructuur en samenhang, en 
informatievoorziening. 

Eindkwalificatie(s) / 
competentie(s) 

IMC-8 

Aantal studiepunten 2,5 

Beschrijving van de leeruitkomst(en) waaruit deze EVL is opgebouwd 

BPM-concepten kennis 
De student kent en begrijpt de BPM -concepten (bijvoorbeeld BPM architectuur, BPM fasering, 
de componenten: people, proces, techniek en BPM maturity modellen). 

BPM maturity  
De student kan de BPM maturity bepalen en beschrijven voor een organisatie aan de hand van 
de BPM concepten en op basis hiervan adviseren over verbeteringen. 

TENTAMINERING 

BPM_MAT Beroepsproduct Maturity 

Weging  100 % 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

BPM maturity 

BPM-concepten kennis 
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Tentamenvorm/ vormen  Beroepsproduct 

Tentamenmoment Zie toetsrooster 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria Deze zijn vermeld in het beoordelingsformat op Onderwijsonline 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

5,5 

Minimaal oordeel EVL  6   

 

EVL 2 - Requirements Management (REM) 
De aspirant BIM'er eliciteert, analyseert, abstraheert en structureert business-, gebruikers- en systeem requirements ten 
behoeve van een probleem, doel of informatiesysteem uit een bestaande organisatie. De aspirant BIM'er draagt zorg voor 
de consistentie, volledigheid en samenhang van de opgestelde functionele en niet-functionele requirements. 

REM Requirements Management 

Beroepstaak/taken  

HBO-I: 
Software, Analyseren, niveau 2: Een requirementanalyse uitvoeren voor een softwaresysteem 
met verschillende belanghebbenden, rekeninghoudend met de kwaliteitseigenschappen. 
Een analyse uitvoeren om functiona- liteit, ontwerp, interfaces e.d. van een bestaand systeem 
of bestaande com- ponent te formuleren en te valideren. 
Een acceptatietest opstellen aan de hand van kwaliteitseigenschappen. 

Eindkwalificatie(s) / 
competentie(s) 

IMC-3 

Aantal studiepunten 7,5 

Beschrijving van de leeruitkomst(en) waaruit deze EVL is opgebouwd 

Requirements 
engineering kennis 

De student kent en begrijpt het requirements engineeringsproces, de begrippen business-, 
gebruikers-, systeem- en niet functionele requirements, modellen en technieken voor 
requirement engineering (met als basis de theorie voor Certified Professional for Requirements 
Engineering Foundatio ) en de kwaliteitseisen die aan requirements worden gesteld. 

Requirements opstellen 
De student kan business-, gebruikers- en systeem- requirements opstellen voor een probleem, 
doel of informatiesysteem van een organisatie, die voldoen aan de kwaliteitseisen voor 
requirements. De student legt de relatie tussen het ontworpen proces en de requirements. 

Requirements 
engineering proces 

De student maakt en motiveert het gebruik van de technieken en modellen voor requirements 
engineering en volgt hierbij het proces voor requirements engineering. 

Requirements 
engineering rapport 

De student legt in een rapport vast: de requirements, het bewijs en onderbouwing dat de 
requirements voldoen aan de kwaliteitseisen, de motivatie voor de gebruikte technieken, 
modellen en het gevolgde proces. 

TENTAMINERING 

BPM_BRE Beroepsproduct Requirementsrapport 

Weging  100 % 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Requirements engineering kennis 

Requirements opstellen 

Requirements engineering proces 
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Requirements engineering rapport 

Tentamenvorm/ vormen  Beroepsproduct 

Tentamenmoment Zie toetsrooster 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria Deze zijn vermeld in het beoordelingsformat op Onderwijsonline 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

5,5 

Minimaal oordeel EVL  6   

 

 

EVL 3 - Process Mining and Control (PMC) 
In opdracht van een organisatie analyseert de aspirant BIM’er zelfstandig en op gestructureerde wijze een (bedrijfs)proces 
met een administratief karakter aan de hand van procesanalyse vragen, op basis van transactiedata (een event log) en met 
behulp van process mining technieken (process discovery, conformance checking en enhancement) en -tools (bijvoorbeeld 
ProM, Disco, ProcessGold en Celonis). Hierbij geeft de aspirant BIM'er een gemotiveerd oordeel over de kwaliteit van de 
transactiedata (event log). Deze analyse getuigt van kennis van beschrijvende en inferentiële statistiek. Op basis van deze 
analyse geeft de aspirant BIM’er een onderbouwd advies, inclusief een (her)ontwerp van het geanalyseerde (bedrijfs)proces. 

PMC Process Mining and Control 

Beroepstaak/taken  

HBO-I: 

 Bedrijfsprocessen, Analyseren, Niveau 3. Het in kaart brengen van de consequenties van 
een (strategische) koerswijziging voor bedrijfsprocessen en hun informatievoorziening. 
Een kwantitatieve en/of kwalitatieve analyse maken van de huidige en toekomstige 
situatie op het gebied van bijvoorbeeld beleid, strategie, alignment en architectuur, met 
gebruikmaking van gangbare methoden. 

 Bedrijfsprocessen, Adviseren, Niveau 2. Adviseren over knelpunten op het terrein van 
organisatiestructuur (en rollen), (bedrijfs) processtructuur en samenhang, en 
informatievoorziening. Adviseren over nieuwe mogelijkheden voor de organisatie op basis 
van ontwikkelingen in ict. 

 Bedrijfsprocessen, Ontwerpen, Niveau 2. Het (her)ontwerpen van samenhangende 
bedrijfsprocessen, een gegevensstructuur (model), het procesmanagement van 
bedrijfsprocessen, de functionele organisatiestructuur en/of de informatievoorziening, 
met inachtneming van mogelijkheden van ict en de borging van integriteit van de 
gegevens. 

Eindkwalificatie(s) / 
competentie(s) 

IMC-8 

Aantal studiepunten 10 

Beschrijving van de leeruitkomst(en) waaruit deze EVL is opgebouwd 

Process mining basics 
De student kent en begrijpt het process mining concept, de process mining technieken: process 
discovery, conformance checking en enhancement en de aanpak van een process mining 
project. 

Process mining analyse  
De student analyseert op gestructureerde wijze een (bedrijfs)proces met een administratief 
karakter aan de hand van geschikte procesanalyse vragen, op basis van transactiedata (een 
event log), met behulp van de process mining technieken en gebruikt hierbij een process 
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mining tool, zoals bijvoorbeeld ProM, Disco, ProcessGold of Celonis met als resultaat een set 
van geïdentificeerde en logisch geordende knelpunten en potentiële verbetermogelijkheden. 

Vraagstelling 
De student formuleert geschikte procesanalyse vragen (bijvoorbeeld aan de hand van process 
mining use cases), welke in lijn zijn met het concrete doel van de opdrachtgever voor deze 
procesanalyse (in de vorm van de geformuleerde vraag of opdracht). 

Datakwaliteit 
De student geeft een gemotiveerd oordeel over de kwaliteit van de transactiedata (event log) 
aan de hand van data extractie richtlijnen, volwassenheidsniveaus en referentiekaders. 

Statistiek  
De student kent en begrijpt basisbegrippen uit de beschrijvende- en inferentiële statistiek en 
kan deze begrippen operationaliseren in de context van een process mining analyse. 

Advies 

De student geeft een advies over het geanalyseerde (bedrijfs)proces, welke gebaseerd is op de 
antwoorden van de procesanalyse vragen. Als onderdeel van dit advies maakt de student een 
ontwerp van het to-be proces van het geanalyseerde (bedrijfs)proces. Hierbij past de student 
de notatiewijze 'BPMN’ (level 2), de basis werkstroompatronen (zoals bijvoorbeeld sequentieel, 
parallel en keuze) en de ontwerpprincipes correct toe. Vervolgens beschrijft de student, in 
termen van (potentiële) besparingen, wat de voordelen van het to-be proces zijn t.o.v. het as-is 
proces van het geanalyseerde (bedrijfs)proces.  

Ethiek 
De student reflecteert op zijn eigen handelen gedurende de uitvoering van de (process mining) 
analyse van een (bedrijfs)proces met een administratief karakter in relatie tot responsible data 
science en haar 4 uitdagingen en komt tot praktische oordeelsvorming. 

TENTAMINERING 

BPM_PMC Beroepsproduct Process mining analyse en -advies 

Weging  100 % 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Process mining basics 

Process mining analyse 

Vraagstelling 

Datakwaliteit 

Statistiek 

Advies 

Ethiek 

Tentamenvorm/ vormen Beroepsproduct 

Tentamenmoment Zie toetsrooster 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria Deze zijn vermeld in het beoordelingsformat op Onderwijsonline 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

5,5 

Minimaal oordeel EVL  6  
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EVL 4 - Research IT-Components (RIT) 
De aspirant BIM’er voert in opdracht van een organisatie zelfstandig en planmatig een (praktijk)onderzoek uit naar de 
actuele stand van zaken en trends op het gebied van IT binnen het domein van BPM volgens een algemeen erkende 
methode voor toegepast (praktijk)onderzoek, zoals de ICA methodenkaart, en rapporteert de onderzoeksresultaten in de 
vorm van rapport met een aanbeveling voor een organisatie. De student verkrijgt hierbij tevens kennis en vaardigheden die 
het mogelijk maken om zich duurzaam te ontwikkelen door te leren zich zelfstandig kennis eigen te maken en toe te passen 
in de eigen beroepspraktijk. Hierbij geeft en verkrijgt de aspirant BIM'er feedback onder andere door middel van peer-
review en legt verantwoording af over de gevolgde aanpak. 

RIT Research IT-components 

Beroepstaak/taken  

HBO-I: Bedrijfsprocessen, Niveau 2, Adviseren 
Adviseren over knelpunten op het terrein van organisatiestructuur (en rollen), (bedrijfs) 
processtructuur en samenhang, en informatievoorziening. 
Adviseren over nieuwe mogelijkheden voor de organisatie op basis van ontwikkelingen in ict. 

Eindkwalificatie(s) / 
competentie(s) 

IMC-4 

Aantal studiepunten 10 

Beschrijving van de leeruitkomst(en) waaruit deze EVL is opgebouwd 

Onderzoeksmethode 

De student kent een algemeen erkende methode voor toegepast (praktijk)onderzoek, zoals de 
ICA-methodenkaart, en past deze toe in een zelfstandig uitgevoerd onderzoek naar de actuele 
stand van zaken op het gebied van een thema op het vakgebied van 'IT in BPM'  en legt de 
onderzoeksresultaten vast. De student kent tevens de gangbare opbouw van een onderzoek 
(zoals het bepalen van context en aanleiding, probleemstelling, resultaat en doelstelling, 
hoofdvraag en deelvragen), de technieken voor rapporteren van onderzoek en kent de kaders 
en randvoorwaarden voor onderzoek (zoals triangulatie, validiteit, betrouwbaarheid en 
transparantie) en kan deze vertalen naar een onderzoeksaanpak. 

Onderzoeksplan 

De student bepaalt voorafgaand aan het (praktijk)onderzoek, in opdracht van een 
opdrachtgever uit de eigen organisatie, het onderzoeksthema en de hoofdvraag en deelvragen, 
alsook de doelstelling en het resultaat, en maakt vervolgens zelfstandig een keuze voor de 
onderzoeksaanpak en legt deze vast in een onderzoeksplan. In de aanpak komt in ieder geval 
de onderzoeksruimte 'bibliotheek' en ‘veldonderzoek’ terug (zoals deskresearch van actuele 
vakliteratuur, vakbladen en wetenschappelijke publicaties) en een aanvullende passende 
onderzoeksruimte om triangulatie te bewerkstelligen.  

Peer review 

De student is aantoonbaar in staat middels peer review (collegiaal feedback of collegiale 
toetsing) de kwaliteit van (geschreven) eigen werk te verbeteren, verifiëren of controleren door 
het werk te onderwerpen aan de kritische blik van een aantal gelijken (Engels: peers), in dit 
geval medestudenten, door het voorleggen van het eigen werk en presentaties waarop 
studenten elkaar van feedback voorzien. 

Leren leren 

De student verkrijgt kennis en vaardigheden die het mogelijk maken om zich duurzaam te 
ontwikkelen door te leren zich zelfstandig kennis eigen te maken, het onderzoekend vermogen 
vergroot, dat leidt tot reflectie, evidence based practice, en tot innovatie in de eigen 
beroepspraktijk. De student verantwoordt keuzes en aanpak binnen het onderzoek. 

Onderzoeksverslaglegging 

De student rapporteert de onderzoeksresultaten in de vorm van een onderzoeksverslag. Hierbij 
wordt aandacht besteed aan structuur en opbouw met een navolgbare argumentatielijn naar 
een eindconclusie. Bij de verslaglegging is rekening gehouden met betrouwbaarheid, 
transparantie en validiteit. De student formuleert een eigen visie op het thema, aangevuld met 
een aanbeveling voor een organisatie en presenteert en verdedigt het totale onderzoek 
mondeling. 

TENTAMINERING 

BPM_OP Beroepsproduct Onderzoeksplan “IT in BPM” 
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Weging  35% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Onderzoeksmethode 

Onderzoeksplan 

Tentamenvorm/ vormen  Beroepsproduct 

Tentamenmoment Zie toetsrooster 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria Deze zijn vermeld in het beoordelingsformat op Onderwijsonline 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

5,5 

BPM_OR Beroepsproduct Onderzoeksrapportage “IT in BPM” 

Weging  65% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Peer review 

Leren leren 

Onderzoeksverslag 

Tentamenvorm/ vormen  Beroepsproduct 

Tentamenmoment Zie toetsrooster 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria Deze zijn vermeld in het beoordelingsformat op Onderwijsonline 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

5,5 

Minimaal oordeel EVL  6   

 

 

 Code module Manage Enterprise Information (MEI) 

Ingangseisen 
Propedeuse module BIS afgerond of aantoonbaar voldoende voorkennis SQL op niveau van de 
leeruitkomst ‘Informatiesysteem’ uit BIS  

Onderwijsvorm Deeltijd 

  Naam EVL Studiepunten Aantal (deel)tentamens 

Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 

1 Enterprise Content Management 15 2 

2 Business Intelligence 15 3 

    

    

    

Omschrijving module 
In deze hoofdfasemodule staat het ontsluiten en beheren van gestructureerde en 
ongestructureerde data in organisaties centraal: hoe kunnen managers en kenniswerkers 
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beschikken over de operationele, tactische en strategische informatie met als doel om 
besluitvorming te onderbouwen.  
Het eerste deel van de module richt zich op het beheren van ongestructureerde informatie. De 
aspirant-BIM-er leert de theoretische concepten ten aanzien van Enterprise Content 
Management (ECM) die hieraan ten grondslag liggen, om vervolgens een gericht 
praktijkonderzoek te doen waarbij deze concepten worden toegepast. De rol van de aspirant-
BIM-er in deze omgevingen bestaat vaak uit het selecteren van de juiste tooling / pakketten om 
informatie te beheren, daarom wordt speciaal aandacht besteed aan het selecteren en 
beoordelen van software. 
Vervolgens gaat het tweede deel van de module over gestructureerde informatie zoals 
opgeslagen in databases, de wereld van de business intelligence (BI). Eerst komen de stappen 
van het voortraject om tot de definitie van rapportages te komen aan de orde. Vervolgens 
wordt met behulp van diverse tools een prototype gerealiseerd. 
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EVL 1 – Enterprise Content Management 

Code EVL: ECM Naam EVL: Enterprise Content Management 

Beroepstaak/taken  Beheren, Analyseren, Onderzoeken, Realiseren 

Eindkwalificatie(s) / 
competentie(s) 

BIM-4 (Onderzoek), BIM-5 (Professional Skills), BIM-10 (Zelfstandigheid), BIM-11 (Information 
Management) 

Aantal studiepunten 15 

Beschrijving van de leeruitkomst(en) waaruit deze EVL is opgebouwd 

Enterprise Content 
Management 

De aspirant-BIM-er kent de wereld van Enterprise Content Management zoals deze wordt 
geduid door toonaangevende bureaus en beheerst concepten nodig voor het ordenen en 
beheren van gestructureerde en ongestructureerde informatie zoals beschreven door David 
Cameron en AIIM (Association for Information and Image Management). Hij kent de stappen in 
het beheerproces (enterprise content management cyclus) en het implementatieproces 
(capture, organise, manage, search en publish) van informatie en beschrijft dit door 
bedrijfsprocessen met daaraan gerelateerde informatiesystemen in kaart te brengen met 
behulp van data flow diagrammen of een andere passende modelleringsmethode. 

Selecteren en 
beoordelen 

De aspirant BIM-er past gangbare methoden voor het selecteren en beoordelen van software 
toe, en kan selectiecriteria formuleren en onderbouwen. 

Toegepast onderzoek 
ECM 

De aspirant BIM-er realiseert een toegepast onderzoek aan de hand van een passende 
onderzoeksmethode (zoals de ICA-methodenkaart) waarbij concepten uit het beheer van 
enterprise content management worden getoetst aan beschikbare kennis en eisen vanuit de 
toepassingscontext, en geïmplementeerd en gedemonstreerd in de vorm van een werkend 
prototype in een afgebakende context zoals een samenwerkingsportal voor één of meerdere 
afdelingen binnen een bedrijf. 

TENTAMINERING 

S_Toets1 Toets Enterprise Content Management 

Weging  40% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Enterprise Content Management 

Selecteren en Beoordelen 

Tentamenvorm/ vormen  Schriftelijke toets/Multiple Choice  

Tentamenmoment Zie toetsrooster 

Beoordelingsdimensies  

1. Je kent de markt van ECM via de marktverkenningen van toonaangevende bureaus zoals 
Gartner, Forrester en dergelijke partijen en kunt ontwikkelingen in deze markt, zoals digital 
transformation, duiden. 
2. Je kent en begrijpt de theoretische concepten ten aanzien van Enterprise Content 
Management zoals beschreven door David Cameron en AIIM ten aanzien van het beheerproces 
en de implementatie van ECM omgevingen 
3. Je kent de techniek van DFD’s en kunt deze toepassen voor het beschrijven van content 
consumerende en producerende procesflow’s. 
4. Je kent en begrijpt gangbare methoden voor het selecteren en beoordelen van software  

Beoordelingscriteria Deze zijn vermeld op OnderwijsOnline 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

5,5 

Minimaal oordeel EVL  5,5 
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S_TO_ECM Toegepast onderzoek ECM 

Weging  60% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Toegepast Onderzoek 

Selecteren en Beoordelen 

Enterprise Content Management 

Tentamenvorm/ vormen  Beroepsproduct 

Tentamenmoment Zie toetsrooster 

Beoordelingsdimensies  

1. Je kunt een passende onderzoeksmethode gebruiken om onderzoekend een prototype te 
ontwikkelen waarmee je aantoont dat aan gestelde eisen wordt voldaan. 
2. Je ontwerpt de gegevensstromen en workflow van het prototype, gebruikmakend van 
dataflow diagrammen of een andere passende modelleringsmethode.  
3.  Je kent de componenten en modules waaruit ECM tooling bestaat en kunt hun functie 
relateren aan de concepten uit het beheer van enterprise content management, en past deze 
toe in een werkend prototype. 
4. Je demonstreert je prototype op een passende manier, waarbij je je kennis van het verloop 
van trajecten voor selecteren en beoordelen van software toepast. 

Beoordelingscriteria Deze zijn vermeld op OnderwijsOnline 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

5,5 

Minimaal oordeel EVL  5,5 

 

EVL 2 –Business Intelligence 

Code EVL: BI Naam EVL: Business Intelligence 

Beroepstaak/taken  Analyseren, Ontwerpen, Realiseren 

Eindkwalificatie(s) / 
competentie(s) 

BIM-3 (requirements management), BIM-10 (Zelfstandigheid), BIM-11 (Information 
Management) 

Aantal studiepunten 15 

Beschrijving van de leeruitkomst(en) waaruit deze EVL is opgebouwd 

Voortraject BI 

De aspirant BIM-er kent de stappen om te komen tot een informatieplan, meetplan en 
actieplan, zodat helder is welke input een organisatie nodig heeft om te sturen, wat de 
definities zijn van gegevens/normen en voor wie informatie wordt geleverd, en welke acties en 
verbeterpunten opgepakt moeten worden wanneer er een afwijking van de norm ontstaat en 
kan deze stappen relateren aan gangbare ontwikkelmethoden zoals Agile (SCRUM) en waterval. 
Deze kennis wordt toegepast bij het voortraject BI, waarbij elicitatietechnieken worden 
gebruikt om te komen tot de juiste requirements, en het resultaat van het ontwerp wordt 
gedocumenteerd in een doelgroepgericht geschreven rapport. 

Prototype BI  

De aspirant BIM-er ontwerpt en implementeert een BI-prototype gepresenteerd in een 
dashboard, gebaseerd op een geaccepteerde BI-architectuur, waarbij de stappen van het 
definiëren van etl-proces, datavault, datahistorie en sterontwerp conform theorie van Kimball 
en Linstedt zichtbaar gemaakt worden, en waarvan de toegevoegde waarde wordt geplaatst in 
de context van theorie over datawarehousing en big data. 

TENTAMINERING 
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S_Toets2 Toets Voortraject BI 

Weging  30% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Voortraject BI 

Prototype BI 

Tentamenvorm/ vormen  Schriftelijke toets / Multiple Choice en Open vragen 

Tentamenmoment Zie toetsrooster 

Beoordelingsdimensies  

1. Je kent en begrijpt de theorie ten aanzien van datawarehousing en business intelligence en 
bijbehorende architectuur, vanuit het doel van de organisatie en de organisatiecontext, en kan 
actuele ontwikkelingen zoals big data hieraan relateren. 
2. Je kent en begrijpt de functie van kritische succesfactoren en het informatieplan. 
3. Je kent en begrijpt de functie van key performance indicators en het meetplan. 
4. Je kent en begrijpt de functie en de toepassing van het actieplan. 
5. Je kent de verschillende ontwikkelmethoden bruikbaar voor de fasering van de ontwikkeling 
van een BI product zoals Agile (SCRUM) en waterval en de bijbehorende rollen en fasering. 
6. Je kent de principes van een datavault en het verzamelen van historische data en kunt deze 
toepassen. 
7. Je kent de principes achter een sterontwerp en de bijbehorende gegevensdimensies en kunt 
deze toepassen. 

Beoordelingscriteria Deze zijn vermeld op OnderwijsOnline 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

5,5 

Minimaal oordeel EVL  5,5 /  voldoende 

B_Voortraject_BI  Voortraject BI 

Weging  30% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Voortraject BI 

Tentamenvorm/ vormen  Beroepsproduct 

Tentamenmoment Zie toetsrooster 

Beoordelingsdimensies  

1. Je eliciteert de juiste requirements om op basis hiervan je voortraject af te bakenen. 
2. Je maakt een informatieplan en brengt kritische succesfactoren in kaart. 
3. Je maakt een meetplan en ontwerpt passende key performance indicators. 
4. Je maakt een actieplan. 
5. Je presenteert het voortraject in de vorm van een functioneel ontwerp voor het BI prototype 
waarbij je de geleerde theoretische concepten toepast, en je gemaakte keuzes in de toepassing 
kunt onderbouwen. 

Beoordelingscriteria Deze zijn vermeld in het beoordelingsmodel op OnderwijsOnline 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

5,5 

Minimaal oordeel EVL  5,5 

B_Prototype_BI  Prototype BI 

Weging  40% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Prototype BI 



180 
 

Tentamenvorm/ vormen  Beroepsproduct 

Tentamenmoment Zie toetsrooster 

Beoordelingsdimensies  1. Je realiseert op basis van het functioneel ontwerp een datavault en verzamelt (historische) 
data uit meerdere bronnen. 
2. Je realiseert conform de principes een sterontwerp en de bijbehorende gegevensdimensies. 
3. Je realiseert het conform het functioneel ontwerp benodigde etl proces (extract, transfer, 
load) 
4. Je implementeert het BI prototype inclusief de datavisualisatie van de KPI’s (het dashboard), 
waarbij je de geleerde theoretische concepten tav BI toepast, en je gemaakte keuzes in de 
toepassing kunt onderbouwen. 

Beoordelingscriteria Deze zijn vermeld in het beoordelingsmodel op OnderwijsOnline 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

5,5 

Minimaal oordeel EVL  5,5 

 

 

I-EM-DT Enterprise Management (EM) 

Ingangseisen Geen 

Onderwijsvorm Deeltijd 

Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 

 Naam EVL Studiepunten Aantal (deel)tentamens 

1 Information Strategy & Management 15 2 

2 
Capita selecta: Enterprise architectuur, 
ontwikkelmethoden, IT recht, 
projectmanagementmethoden  

5 1 

3 Change management 10 2 

Omschrijving module 

Het belang van IT en informatievoorziening voor organisaties neemt nog steeds toe. Niet alleen 
voor de interne bedrijfsprocessen, maar ook voor de interactie met andere organisaties en 
compliance aan vigerende (IT-)wetgeving. Het beheren en beheersen van de kwaliteit van de 
informatievoorziening is daarom belangrijk. Business informatiemanagement voert namens de 
gebruikersorganisatie de regie op de informatievoorziening en zorgt voor een passende 
kwaliteit van deze informatievoorziening. De kwaliteit van de informatievoorziening wordt niet 
alleen bepaald door de staat van de IT-producten en oplossingen, maar ook door de kwaliteit 
van de IT-dienstverlening. Organisaties willen grip hebben op de informatievoorziening en deze 
ook afstemmen op de doelen van de organisatie (IT-alignment).  
 
Als gevolg hiervan is de betekenis van IT-governance, compliance en enterprise architectuur 
binnen de organisatie sterk toegenomen. Dit uit zich in (actuele) vragen als: hoe moet de IT-
functie worden ingericht en georganiseerd om activiteiten het beste te kunnen ondersteunen 
en verbreden en hoe moet IT binnen de organisatie in het algemeen worden bestuurd om de 
IT-risico's op juiste wijze te kunnen managen en de waarde te verzekeren van dit strategische 
en onmisbare bedrijfsmiddel?  
De student houdt zich bezig met een analyse en advies op het gebied van de besturing ven 
inrichting van IT in organisaties in de breedste zin van het woord. 
 
De student leert ook planmatig veranderingen te managen, met aandacht voor de mens. 
Veranderingen binnen organisaties kennen drie stadia. De fase voorafgaand aan de verandering 
waarin de bewustwording ontstaat dat een verandering nodig is. Organisaties moeten op een 
bepaalde manier zijn ingericht om verandering mogelijk te maken. Vervolgens een fase waarin 
de verandering wordt vormgegeven en er draagvlak wordt gecreëerd door het effect van de 
beoogde verandering te analyseren. En daarna de implementatiefase waarin de verandering 
wordt doorgevoerd en het succes wordt gemeten.  
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Voor het implementeren van een systeem-innovatie volstaan in de meeste gevallen de bekende 
projectmanagementmethoden en ontwikkelmethoden. Deze worden behandeld op een 
dusdanige manier dat de student in staat is een afgewogen keuzes te kunnen maken in het 
managen van (ontwikkel)projecten. 
 
Aan het einde van de module is de student een professionele informatiemanager op het vlak 
van verandering in een innovatieve organisatie.  

 

EVL 1 – Information Strategy & Management 
De aspirant BIM'er kan het beheer en de ontwikkeling van informatievoorziening analyseren en inrichten, in lijn met de 
strategie van de organisatie, op basis van frameworks en best practices. Hiertoe brengt hij de consequenties in kaart van een 
(strategische) koerswijziging voor bedrijfsprocessen en hun informatievoorziening. Daarbij heeft hij inzicht in de rol en 
functie van business informatiemanagement vanuit diverse in de industrie gangbare modellen. Hij maakt een analyse van de 
huidige en toekomstige situatie op het gebied van bijvoorbeeld beleid, strategie, alignment en governance, met 
gebruikmaking van gangbare methoden. Houdt daarbij rekening met alle interne en externe parameters zoals wetgeving en 
bijvoorbeeld compliance aan industrienormen (te denken valt aan informatiebeveiliging, ISO-normen en andere 
certificeringen). Bij de inrichting is aandacht voor zowel de vraagzijde (business IT-alignment) als de aanbodzijde 
(leveranciersmanagement en sourcing). 

EM_IST Information Strategy & Management 

Beroepstaak/taken  

HBO-I: 
Analyseren bedrijfsprocessen, niveau 3: Het in kaart brengen van de consequenties van een 
(strategische) koerswijziging voor bedrijfsprocessen en hun informatievoorziening. Een 
kwantitatieve en/of kwalitatieve analyse maken van de huidige en toekomstige situatie op het 
gebied van bijvoorbeeld beleid, strategie, alignment en architectuur, met gebruikmaking van 
gangbare methoden. 
 
Adviseren bedrijfsprocessen, niveau 3: Adviseren over de in- en externe afstemming tussen 
business en ict (alignment en governance) op basis van de (netwerk-)organisatiestrategie en 
doelstellingen. 
 
Beheren bedrijfsprocessen, niveau 2: Het inrichten, onderhouden en actualiseren van 
functioneel beheer. De behoefte aan procesveranderingen signaleren en inventariseren, mede 
op basis van gegevens uit kwantitatieve en kwalitatieve analyse. 
Beheren software, niveau 3: Uitvoeren van configuratie-, change- en releasemanagement. 
 
eCF v2.0: 
E.9. IT Governance: IT-governance 
Definieert het management van de informatiesystemen in lijn met de 
ondernemingsvoorschriften, past het toe en controleert het. Houdt daarbij rekening met alle 
interne en externe parameters zoals wetgeving en compliance aan industrienormen. Dit om 
een evenwichtige verhouding te behouden tussen enerzijds risicomanagement en het inzetten 
van middelen en anderzijds het behalen van zakelijk voordeel. 
 
D.10 Information and knowledge management: Informatie- en kennismanagement 
Identificeert en beheert gestructureerde en ongestructureerde informatie en neemt daarbij 
richtlijnen voor informatieverdeling in aanmerking. Ontwikkelt een informatiestructuur om 
gebruik en optimalisatie van informatie t.b.v. bedrijfsdoeleinden mogelijk te maken. Kent 
geschikte hulpmiddelen om in te zetten bij het ontwikkelen, afleiden, onderhouden, 
vernieuwen en verspreiden van bedrijfskennis om daarmee het bezit aan informatie te 
kapitaliseren. 

Eindkwalificatie(s) / 
competentie(s) 

 BIM-1 (IT-strategie en beleid) BIM-6 (Adviseren), BIM-9 (Implementatie)  

Aantal studiepunten 15 



182 
 

Beschrijving van de leeruitkomst(en) waaruit deze EVL is opgebouwd 

IT alignment 

De student kent en begrijpt gangbare modellen op het gebied van Business IT Alignment zoals 
het Amsterdam Informatiemodel en het model van Henderson/Venkatraman en kan dit 
toepassen in een overzichtelijke context. Hij begrijpt de dilemma’s die dergelijke modellen 
opleveren, en kan deze vertalen naar informatieplanning voor de eigen organisatie en de 
impact voor de (informatievoorzienings)organisatie bepalen. 

Business 
Informatiemanagement 

De student kan benoemen wat Business informatiemanagement inhoudt, is in staat business 
informatiemanagement te benoemen en kent verschillende modellen op dit terrein. De student 
heeft inzicht in de wijze waarop de informatievoorzieningsorganisatie (en met name business 
informatiemanagement) kan worden georganiseerd en welke factoren daarbij een rol spelen. 
De student maakt een analyse op de IST situatie van de informatievoorzieningsorganisatie, de 
processen, hoe de governance is ingericht en IT-leveranciers worden aangestuurd en kan 
daarvoor relevante modellen kiezen en toepassen. Hij betrekt hierbij de interne en 
omgevingsfactoren die bepalend zijn voor de inrichting van de 
informatievoorzieningsorganisatie. 

Informatiebeheer 

De student kent en begrijpt standaarden in informatievoorzieningsprocessen zoals de 
frameworks ASL, BISL, ITIL. De student heeft inzicht in de toepasbaarheid van de frameworks en 
heeft inzicht in de onderlinge samenhang en raakvlakken tussen deze frameworks en kan deze 
frameworks toepassen in een overzichtelijke context. 

De student is in staat om op basis van de theorie en bestudeerde modellen en frameworks een 

afweging te maken tussen verschillende oplossingsalternatieven voor de 

informatievoorzieningsorganisatie, de processen, hoe de governance is ingericht en IT-

leveranciers worden aangestuurd en een onderbouwde keuze te kunnen maken. 

IT-governance  
De student begrijpt IT -governance en de uitdagingen op dat vlak. De student is in staat de 
relaties tussen governance, architectuur en business informatiemanagement aan te geven in 
een analyse en oplossingsrichting. 

Sourcing en 
leveranciersmanagement 

De student kan factoren die van invloed zijn op het sturen van het IT aanbod in kaart brengen. 
De student kent en begrijpt actuele sourcingmodellen (insourcing/outsourcing/cosourcing; on 
shore/near shore/off shore) en kan de impact ervan op de informatievoorzieningsorganisatie in 
kaart brengen. Hij houdt hierbij rekening met doelen, middelen en resultaten, zowel qua 
structuur als cultuur. Hij is bekend met ketenproblematiek en de betekenis voor 
leveranciersmanagement. Hij kent en begrijpt hoe SLA’s kunnen bijdragen aan een effectief 
leveranciersmanagement, en kan deze toepassen in een overzichtelijke context.  

TENTAMINERING 

IST_S Kennistoets IST 

Weging  30 % 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

IT alignment 

Business Informatiemanagement 

Informatiebeheer 

IT Governance 

Sourcing en leveranciersmanagement 

Tentamenvorm/ vormen  Schriftelijke toets/Multiple Choice en open vragen 

Tentamenmoment Zie toetsrooster 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria Deze zijn vermeld in het beoordelingsformat op Onderwijsonline 
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Minimaal oordeel 
deeltentamen  

5,5 

IST_AA Analyse en advies  

Weging  70 % 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

IT alignment 

Business Informatiemanagement 

Informatiebeheer 

IT Governance 

Sourcing en leveranciersmanagement 

Tentamenvorm/ vormen  Beroepsproduct (analyse en adviesrapport) 

Tentamenmoment Zie toetsrooster 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria Deze zijn vermeld in het beoordelingsformat op Onderwijsonline 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

5,5 

Minimaal oordeel EVL  6   

 

EVL 2 – Capita Selecta 
De aspirant BIM’er kan een weloverwogen keuze maken voor het realiseren van aligment tussen organisatie en IT en het 
optimaliseren van de bijdrage van IT aan de doelstellingen van de organisatie met als uitgangspunt een enterprise 
architectuur. De aspirant BIM’er maakt hiertoe een keus voor een ontwikkel- en projectmanagementmethode, bepaalt de 
impact van wet- en regelgeving en beschrijft tenslotte de kaders en randvoorwaarden, voor een project binnen de eigen 
organisatie, in een project start architectuur (PSA).  

CS-Arch  

Beroepstaak/taken  

HBO-I: 
Beheren bedrijfsprocessen, niveau 3: Het inrichten en actualiseren van principes, business rules 
en modellen van procesarchitectuur, mede op basis van kwantitatieve en kwalitatieve analyse. 
Het proactief signaleren van behoefte aan verandering en bijbehorende processen in gang 
zetten. 
 
Ontwerpen bedrijfsprocessen, niveau 3: Het (her)ontwerpen van de architectuur van 
bedrijfsprocessen en besturingsmodellen, inclusief bijbehorende beheersing, 
informatievoorziening en veranderproces. 
 
Beheren software, niveau 2: Inrichten, beheren en gebruikmaken van een ontwikkelstraat ter 
ondersteuning van software- ontwikkeling in teams. Principes toepassen om een 
softwareontwikkelproces te managen en te bewaken. 
 
eCF v2.0: 
D.1. Information security strategy development: Strategieontwikkeling informatiebeveiliging 
Stelt een formele organisatiestrategie, -scope en -cultuur vast, en maakt deze toepasbaar met 
het doel de informatiebeveiliging te garanderen. Levert de basis voor 
informatiebeveiligingsmanagement (Information security management), met inbegrip van het 
definiëren van rollen en het toewijzen van verantwoordelijkheden. Gebruikt vastgestelde 
normen om doelstellingen te scheppen voor informatie-integriteit, beschikbaarheid 
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Niveau 4 – Maakt gebruik van diepgaande kennis en zet externe normen en 'best practices' 
doeltreffend in. 

Eindkwalificatie(s) / 
competentie(s) 

BIM-1 (IT-strategie en beleid) BIM-6 (Adviseren), BIM-9 (Implementatie) 

Aantal studiepunten 5 

Beschrijving van de leeruitkomst(en) waaruit deze EVL is opgebouwd 

(IT-)recht 

De student heeft kennis van de Europese en Nederlandse privacywetgeving, en bepaalt de 
impact van de wetgeving  rondom IT op de informatiestrategie en de informatiebeveiliging van 
de organisatie. 
De student past relevante normen, 'best practices' en wettelijke eisen voor 
informatiebeveiliging toe op de eigen organisatie en toont aan te kunnen anticiperen op 
vereiste veranderingen van de informatiebeveiligingsstrategie van de organisatie door het 
formuleren van kaders en richtlijnen op het vlak van informatiebeveiliging en IT-recht voor een 
project binnen de eigen organisatie. 

 Ontwikkelmethoden 

De student heeft kennis van verschillende ontwikkelmethoden zoals onder andere waterval, 
agile, scrum, kanban en devops en kan deze vergelijken met hun voor- en nadelen. 
De student bepaalt voor een aantal (ontwikkel)projecten binnen de eigen organisatie een 
passende ontwikkelmethode en adviseert, met onderbouwing, over de methode die het beste 
past bij de aard en het doel van het (ontwikkel)project. 

Projectmanagement-
methoden 

De student heeft kennis van verschillende projectmanagementmethoden zoals onder andere 
prince2, PMC, PMBok, MSP en kan deze vergelijken met hun voor- en nadelen. 
De student bepaalt voor een aantal (verbeter of IT-)projecten binnen de eigen organisatie een 
passende projectmanagementmethode en adviseert, met onderbouwing, over de methode die 
het beste past bij de aard en het doel van het project. 

Enterprise 
architectuurmodellen 

De student kent de basis van een aantal gangbare enterprise architectuurmodellen zoals 
bijvoorbeeld TOGAF, Novius, Gemma, DYA, Scorpio, Archimate en Nora en kan deze vergelijken 
De student kent de toegevoegde waarde van een enterprise architectuur en daarmee 
samenhangend het belang van een project start architectuur (PSA) voor (IT-)projecten. De 
student kent de rol van een IT-architect in een organisatie. 
De student stelt een eenvoudige PSA op voor een project binnen de eigen organisatie waarin 
specifiek opgenomen een concretisering van van toepassing zijnde kaders en randvoorwaarden 
(onder andere afspraken, principes en richtlijnen), voortvloeiend uit wet- en regelgeving 
rondom IT, een toepasselijke (referentie)architectuur en/of model, IT-governance, compliance 
en de doelen van de organisatie. 

TENTAMINERING 

CS_Verslag Beroepsproduct 

Weging  100 % 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

(IT-)recht 

Ontwikkelmethoden 

Projectmanagementmethoden 

Enterprise architectuurmodellen 

Tentamenvorm/ vormen  Verslag en PSA 

Tentamenmoment Zie toetsrooster 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 
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Beoordelingscriteria Deze zijn vermeld in het beoordelingsformat op Onderwijsonline 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

5,5 

Minimaal oordeel EVL  6   

 

EVL 3 – Change management  
De aspirant BIM'er stelt een veranderplan op voor de implementatie van een nieuw proces, of digitaal product ter 
ondersteuning van een proces, en de organisatorische veranderingen die hierbij optreden. De body of knowledge is in dit 
geval de mens-kant (wenselijkheid), de technologische kant (haalbaarheid) en de zakelijke kant (levensvatbaarheid). Om 
succescriteria te formuleren wordt gekeken naar de cultuur van organisaties en gedrag van doelgroepen. Er wordt theorie 
behandeld over het sturen van gedrag en gebenchmarked met winners en losers in verschillende branches. Met behulp van 
een strategische analyse wordt het kader voor de innovatie bepaald. Vervolgens wordt diep ingegaan op de 
implementatiefase; waaronder communicatiestrategie, onderbouwingstactiek, risico's, invoering en acceptatie. 
De aspirant BIM'er evalueert en reflecteert  vervolgens inhoudelijk op de verandering en op het eigen leerproces. 

EM_CM Change management 

Beroepstaak/taken  

HBO-I: 
Realiseren bedrijfsprocessen, niveau 2: Het realiseren van de invoering en acceptatie van 
procedures in samenhang met nieuwe of gewijzigde informatievoorziening en besturing. 
Realiseren bedrijfsprocessen, niveau 3: Het realiseren van invoering en acceptatie realiseren 
van gewijzigde bedrijfsvoering op basis van een veranderproces. 
 
eCF v2.0: 
E.7. Business change management: Management van veranderingen in bedrijfsprocessen. 
Beoordeelt de implicaties van innovatieve oplossingen. Stelt de eisen vast en kwantificeert de 
zakelijke voordelen. Neemt de leiding bij het implementeren van veranderingen en houdt 
daarbij rekening met structurele en culturele aspecten. Handhaaft de zakelijke en proces-
continuïteit tijdens het veranderingsproces, monitort de impact, neemt zo nodig 
herstelmaatregelen en verfijnt het totale concept. 
Niveau 3 – Evalueert veranderingsbehoeften en maakt gebruik van specialistische kennis ter 
identificatie van mogelijke methoden en standaarden die kunnen worden toegepast. 

Eindkwalificatie(s) / 
competentie(s) 

BIM-6, BIM-7, BIM-9 

Aantal studiepunten 10 

Beschrijving van de leeruitkomst(en) waaruit deze EVL is opgebouwd 

Analyseren  

De student past, met behulp van onderdelen van onder andere SWOT, 7S, RBV, Ansoff, BCG, 
BMC, Porter, Mintzberg enT&W een eigen organisatieanalyse toe op de business case en 
bepaalt hiermee de strategische kaders. 
De student kan, met behulp van Cialdini, Nonaka, Pavlov, Maslow, touchpoints, emotie, 
triggers, het gedrag van de doelgroep benoemen en beïnvloeden. 
De student schrijft, met behulp van innovatiemodellen een veranderplan ten behoeve van 
procesoptimalisatie. 

Adviseren 

De student past de theorie met betrekking tot adviesvaardigheden toe en structureert het 
advies aan de hand van een framework. 
De student toont met behulp van succescriteria en een risicoanalyse aan dat er draagvlak is 
voor de verandering. 
De student kiest een communicatiestrategie voor de implementatie van de verandering en gaat 
hierbij in op het beoogde gedrag van de doelgroep. 
De student legt de bevindingen en het advies vast in een aan de opdrachtgever overdraagbaar 
document. 
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Evaluatie & Reflectie 

De student benoemt eigen kenmerken aan de hand van het HOTS model. 
De student geeft inzicht in de eigen bijdrage aan het beroepsproduct. 
De student toont aan met behulp van een peer review eigen werk te verbeteren. 
De student reflecteert op het eigen leerproces met vooraf benoemde leerdoelen. 

TENTAMINERING 

CM_VP Beroepsproduct Veranderplan 

Weging  80% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Analyseren 

Adviseren 

Tentamenvorm/ vormen  Beroepsproduct is een schriftelijk plan; bondig en met een zakelijke schrijfstijl 

Tentamenmoment Zie toetsrooster 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria Deze zijn vermeld in het beoordelingsformat op Onderwijsonline 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

5,5 

CM_Ref Beroepsproduct Reflectie 

Weging  20% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Evaluatie & reflectie 

Tentamenvorm/ vormen  Beroepsproduct is een kort verslag; inhoudend een evaluatie en reflectie 

Tentamenmoment Zie toetsrooster 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria Deze zijn vermeld in het beoordelingsformat op Onderwijsonline 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

5,5 

Minimaal oordeel EVL  6   

 

  



187 
 

 
Opleiding CMD profielen Experience Design, Media Management, Content Design 

C-TMS-DT: Transmedia Storytelling Module met keuzes 
 
EVL Transmedia Storytelling (30 )  
 
 
Experience Design (ExD) (30) 
 

 
Media Management (MM) (30) 

 
Content Design (CD) (30) 
 

Verplichte EVL’en Verplichte EVL’en  Verplichte EVL’en 

 
1. Ontwerpproces (7,5) 
 

 
1. Ontwerpproces (7,5) 

 

 
1. Ontwerpproces (7,5) 

 
 
2. Ontwerponderzoek:  
- Waardecreatie (2,5) 

 
2. Ontwerponderzoek:  
- Waardecreatie (2,5) 
- Social concepting (2,5) 

 

 
2. Ontwerponderzoek:  
- Waardecreatie (2,5) 
- Social concepting (2,5) 

 
3. Oplossingsrepertoire: 
- Campagnemanagement (2,5) 
- Transmedia Stories (2,5) 
- Story Prototyping (2,5) 
 

 
3. Oplossingsrepertoire: 
- Campagnemanagement (2,5) 
- Mediamix (2,5) 

 

 
3. Oplossingsrepertoire: 
- Campagnemanagement (2,5) 
- Mediamix (2,5) 

 

 
4. Theorie: 
- Design for insights (2,5) 
- Waardecreatie (2,5) 
 

 
4. Theorie: 
- Design for insights (2,5) 
- Waardecreatie (2,5) 

 
4. Theorie: 
- Design for insights (2,5) 
- Waardecreatie (2,5) 

 
5. Reflecteren & manifesteren (5) 
- Showcase portfolio 

 
5. Reflecteren & manifesteren (5) 
- Showcase portfolio 
 

 
5. Reflecteren & manifesteren (5) 
- Showcase portfolio 

Keuze uit EVL’en Keuze uit EVL’en Keuze uit EVL’en  

 
2. Ontwerponderzoek: 
- Social concepting (2,5) 
 

  

 
3. Oplossingsrepertoire: 
- Mediamix (2,5) 
 

 
3. Oplossingsrepertoire: 
- Transmedia Stories (2,5) 
- Story Prototyping (2,5) 
 

 
3. Oplossingsrepertoire: 
- Transmedia Stories (2,5) 
- Story Prototyping (2,5) 

 
4. Theorie: 
- Design for debate (2,5) 
 

 
4. Theorie: 
- Design for debate (2,5) 

 

 
4. Theorie: 
- Design for debate (2,5) 
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C-TMS-DT TransMedia Storytelling 

Ingangseisen Propedeuse CMD  

Onderwijsvorm Deeltijd 

  Naam EVL Transmedia Storytelling Studiepunten Aantal (deel)tentamens 

Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 

1 Ontwerpproces 7,5 1  

2 Ontwerponderzoek 
2,5 (ExD) – 5 
(MM, CD) 

1 (EXD) - 2 (MM, CD) 

3 Oplossingsrepertoire 
5 (MM, CD) – 
7,5 (ExD) 

2 (MM, CD) -3 (EXD) 

4 Theorie 5  2 

5 Manifesteren & Reflecteren 5 1 

Omschrijving module 

Context beschrijving: 
Onderstaande context beschrijving is van toepassing op de hele module Transmedia storytelling 
en haar eenheid van leeruitkomsten. 
 
TransMedia Storytelling gaat over het overbrengen van een boodschap met behulp van een mix 
aan media. De verschillende media moeten elkaar versterken en dragen elk hun steentje bij. Zo 
ontstaat een overtuigend en inspirerend verhaal. Ideaal gesproken worden mensen in de 
actieve stand gezet en gaan ze participeren in de productie.  Bij de totstandkoming van 
een transmediale verhalenwereld moet je rekening houden met de eigenschappen 
van de ingeschakelde media en er in slagen om de juiste toon te raken bij de betrokken 
mensen. Het ontwerpproces voor een transmedia communicatie strategie (plan, -concept en –
content) voer je in deze module uit met behulp van een Design Thinking Methode (zoals 
101 Design Methods, Kumar 2012).  

 

EVL 1 – Ontwerpproces 

Code EVL OP 

Beroepstaak/taken  
Zie leeruitkomst. 
Het uitvoeren van een ontwerpproces volgens een Design Thinking methodiek.  

Eindkwalificatie(s) / 
competentie(s) 

Ontwerpproces inrichten. Je kunt een ontwerpproces organiseren en daarbinnen verschillende 
methoden en technieken toepassen voor het conceptualiseren, realiseren en evalueren van een 
ontwerp. 
Ontwerpproces bijsturen. Je werkt iteratief: je test en evalueert voortdurend de uitkomsten 
van het ontwerpproces bij de doelgroep(en) en je past waar nodig het proces en je ontwerp 
aan. 
Samen ontwerpen. Je bent in staat om het ontwerpproces samen met anderen te doen: met 
andere disciplines, de opdrachtgever(s), de doelgroep(en) en eindgebruiker(s).   

Aantal studiepunten 7,5 

Beschrijving van de leeruitkomst(en) waaruit deze EVL is opgebouwd 

Ontwerpproces  
Je kunt een ontwerpproces voor een transmedia concept (communicatieplan en content) 
uitvoeren volgens een Design Thinking methode (zoals bijvoorbeeld de 
101 Design Methods, Kumar 2012 of de Ideo methode).   

TENTAMINERING 
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B_OntwP Ontwerp 

Weging  100% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Ontwerpproces 

Tentamenvorm/ vormen  
Projectopdracht (Proof of Concept en Verslag) en assessment m.b.v. een rubric, zie 
onderwijsonline 

Tentamenmoment Wordt tweemaal per jaar aangeboden en gepubliceerd in het toetsrooster. 

Beoordelingsdimensies  
Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria 

1. Je beheerst een Design Thinking aanpak en kan die toepassen in complexe sociale 
culturele/maatschappelijke problemen.  

2. Je werkt iteratief, waarbij je de verschillende fasen van het Design Thinking proces, 
meerdere keren inzet. 

3. Je past ontwerpoplossingen aan op basis van nieuw verkregen inzichten uit contact met 
stakeholders.  

4. Je werkt je ideeën uit tot testbare ‘proof of principles’/prototypes die passen binnen de 
leefwereld van de stakeholders.  

5. Je kunt de belangrijkste verschillen en overeenkomsten tussen een Design Thinking-
methode en andere methoden (zoals User Centred Design of elements of UX) benoemen.  

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

Voldaan 

Minimaal oordeel EVL  Voldaan 

 

EVL 2 – Ontwerponderzoek 

Code EVL OO 

Beroepstaak/taken  
Je laat zien dat je op een respectvolle manier (co-)design onderzoek kunt opzetten/ontwikkelen 
en uitvoeren met relevante stakeholders. Je onderzoek geeft je inzicht in de sociaal culturele 
waarden, die belangrijk zijn voor mensen om in beweging te komen. 

Eindkwalificatie(s) / 
competentie(s) 

Onderzoeken. Je doet methodisch onderzoek om tot gefundeerde oplossingen te komen in alle 
fasen van het ontwerpproces. Je kiest en combineert methodes die passen bij de inhoud van 
het onderzoek. 

Aantal studiepunten Afhankelijk van keuze 

Beschrijving van de leeruitkomst(en) waaruit deze EVL is opgebouwd 

Waardecreatie   
Je onderzoekt sociale en culturele behoeftes van de doelgroep om daarmee 
ontwerpbeslissingen te kunnen ondersteunen.  

Social Concepting   
Je kan een actueel dilemma binnen je gebruikersgroep vertalen naar een sociaal concept, dat 
mensen verleidt om hun gedrag te veranderen.  

TENTAMINERING 

B_WaCrea Opd Waardecreatie  

Weging  n.v.t.(is een vinktoets) 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Ontwerponderzoek 
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Tentamenvorm/ vormen  Opdracht (Een logboek) en assessment m.b.v. een rubric, zie onderwijsonline 

Tentamenmoment Wordt tweemaal per jaar aangeboden en gepubliceerd in het toetsrooster. 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria 

1. Je kunt onderzoeksmethoden kiezen en toepassen die (sociaal culturele) waarden voor 
betrokkenen in kaart brengen (denk aan user journey, empathy map, cultural probes, 
diary).  

2. Je gaat op een gevoelige en empathische manier om met je doelgroep.   
3. Je ontdekt wat de interesses en gevoeligheden van je doelgroep zijn, waar je op in kan 

spelen.  
4. Je kan strategische keuzes maken voor een transmedia verhaal op basis van resultaten van 

onderzoek.   
5. Je doet op een transparante en visuele manier verslag van je onderzoek.  

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

Voldaan  

B_SocConcOpd Social Concepting  

Weging  n.v.t.(is een vinktoets) 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Ontwerponderzoek 

Tentamenvorm/ vormen  Opdracht (Creative Brief) en assessment m.b.v. een rubric, zie onderwijsonline 

Tentamenmoment Wordt tweemaal per jaar aangeboden en gepubliceerd in het toetsrooster. 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria 

1. Je kan een doel voor een transmedia strategie opstellen op basis van onderzoeksgegevens 
en –inzichten. 

2. Je kan vanuit een sociaal of cultureel dilemma een betekenisvolle oplossingsrichting 
bedenken.  

3. Je kan een passende mediamix bedenken bij wat er in je doelgroep leeft. 
4. Je kunt d.m.v. grafische representaties (denk aan infographics, moodboards, mindmaps) je 

doelgroep in kaart brengen en (de nuances van) en ontwerpkeuzes (rondom emoties en  

beweegredenen) onderbouwen.  

5. Je toont met een creative brief (creatieve opdrachtsomschrijving) aan dat je de context en 
randvoorwaarden van een campagne kan beschrijven als uitgangspunt voor de te 
ontwikkelen visuele communicatie mix.  

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

Voldaan 

Minimaal oordeel EVL  Voldaan 

 

EVL 3 – Oplossingsrepertoire 

Code EVL OR 

Beroepstaak/taken  
Je kunt uitleggen welke verhaalstructuur en welke (transmediale) mediamix je hebt ontworpen 
om je doelgroep een betekenisvolle ervaring te geven.     

Eindkwalificatie(s) / 
competentie(s) 

Gebruikerservaringen. Je kunt gebruikerservaringen met een verhalende en interactieve 
component ontwerpen, vanuit inzicht in de probleemsituatie en de belanghebbenden. 
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Communicatieoplossingen. Je kunt kiezen uit verschillende communicatieoplossingen, deze op 
waarde schatten en de juiste kiezen voor de specifieke doelgroep. 
Madiaontwerp. Je kunt middelen ontwerpen met onder andere tekst, beeld en geluid, 
waarmee je een doelgroep kunt informeren, overtuigen of hun gedrag kunt beïnvloeden. 
Bedrijfsprocessen. Je kunt digitale communicatieprocessen van en voor organisaties in kaart 
brengen, op waarde schatten en de benodigde media daarvoor (her)ontwerpen. 
Ervaringen ontwerp. Je kunt interactieve prototypes van gebruikerservaringen, zoals een 
serious game of een fysiek of virtueel model, realiseren waarmee je een doelgroep kunt 
informeren, overtuigen of hun gedrag beïnvloeden. 
Interactie ontwerp. Je kunt door middel van prototypes een interactieontwerp realiseren 
waarmee je een gebruiker kunt informeren, overtuigen of hun gedrag kunt beïnvloeden.  

Aantal studiepunten afhankelijk van keuze 

Beschrijving van de leeruitkomst(en) waaruit deze EVL is opgebouwd 

Mediamix Je bepaalt de mediamixcombinatie zo dat je verhaal maximale impact heeft. Je kan 
verschillende media inschatten op waarde, restricties en regels, en kan aan de hand van 
eigenschappen van verschillende media een passende mediamix ontwerpen.  
 
Betreft Eindkwalificatie(s) / competentie(s): communicatieoplossingen & mediaontwerp 
 
Aantal studiepunten: 2,5EC 

Transmedia stories Je kan een transmediaal concept ontwikkelen dat de betrokkenen in staat stelt om bij te dragen 
aan je (transmediale) verhaal en zodoende activeer je mensen voor het doel van de campagne. 
 
Betreft Eindkwalificatie(s) / competentie(s): gebruikerservaringen & communicatie oplossingen 
& inhoudsontwerp 
 
Aantal studiepunten: 2,5EC 

Campagne Management 
 

Je kan de productie van een transmedia campagnes overzien en aansturen aan de hand van een 
projectplan met een kloppende begroting  
 
Betreft Eindkwalificatie(s) / competentie(s): Bedrijfsprocessen 
 
Aantal studiepunten: 2,5EC 

Story Prototype Je kan een onderdeel van een transmediaal campagneconcept realiseren als 'proof of concept' 
en test het effect of de impact ervan bij de doelgroep. 
 
Betreft Eindkwalificatie(s) / competentie(s): Ervaring ontwerp & Interactie ontwerp. 
 
Aantal studiepunten: 2,5EC 

TENTAMINERING 

B_MedMixOpd Mediamix  

Weging   n.v.t.(is een vinktoets) 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Oplossingsrepertoire 

Tentamenvorm/ vormen  Opdracht (Verslag: Ontwerprapport) en assessment m.b.v. een rubric, zie onderwijsonline 
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Tentamenmoment Wordt tweemaal per jaar aangeboden en gepubliceerd in het toetsrooster. 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria 

1. Je kan op basis van onderzoek naar mediagebruik van een doelgroep uitleggen 

waarom een bepaalde mediamix werkt en/of niet werkt. 

2. Je toont d.m.v. een 'vormstudie' aan welke (ontwerp-)regels aan verschillende 

mediadragers onderhevig zijn en kan de sterktes en zwaktes van deze dragers 

formuleren. 

3. Je kunt op basis van mediumspecifieke eigenschappen, mediagedrag en doel(en) 

passende communicatie uitingen ontwerpen. 

4. Je kunt voor een gegeven mediamix verbeteringen aandragen die interactie, 

participatie en/of co-creatie bevorderen. 

5. Je kan op basis van een creative brief een geschikte mediamix bepalen en 

communicatie uitingen ontwerpen die optimaal inspelen op de belevingswereld van de 

doelgroep. 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

Voldaan 

B_TraMedStOpd Transmedia Stories 

Weging  n.v.t.(is een vinktoets) 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Oplossingsrepertoire 

Tentamenvorm/ vormen  Opdracht (Interactief scenario) en assessment m.b.v. een rubric, zie onderwijsonline 

Tentamenmoment Wordt tweemaal per jaar aangeboden en gepubliceerd in het toetsrooster. 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria 

 

1. Je kunt een interactie scenario ontwerpen die de doelgroep maximaal betrekt en 
activeert. 

2. Je kan een verhaal opbouwen vanuit verschillende media met hun eigen kenmerken 
dat je doelgroep raakt. 

3. Je kunt een transmediaal verhaal ontwerpen door het juist hanteren van 
verteltechnieken, spelregels en structuren. 

4. Je kunt een transmediaal verhaal overdraag- en ontwikkelbaar maken met behulp van 
flowcharts en andere representaties.  

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

Voldaan 

B_CampMan Opd Campagne management 

Weging  n.v.t.(is een vinktoets) 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Oplossingsrepertoire 

Tentamenvorm/ vormen  Opdracht (Interactief scenario) en assessment m.b.v. een rubric, zie onderwijsonline 

Tentamenmoment Wordt tweemaal per jaar aangeboden en gepubliceerd in het toetsrooster. 
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Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria 

1. Je begrijpt een projectplan voor een transmediacampagne. 

2. Je stelt een kloppende begroting in uren en euro’s op voor een transmedia campagne. 

3. Je kiest op basis van de begroting een adequate mediamix. 

4. Je vindt creatieve manieren om waarde te creeren met weinig middelen. 

5. Je toetst de haalbaarheid en wenselijkheid van een transmedia campagne.  

6. Je kunt een prognose opstellen van hoe de kosten en uren van de transmedia 

campagne worden terugverdiend (over een langere termijn). 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

Voldaan 

B_ProTool Opd Story Prototyping  

Weging  n.v.t.(is een vinktoets) 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Oplossingsrepertoire 

Tentamenvorm/ vormen  Opdracht (proof of concept en test) en assessment m.b.v. een rubric, zie onderwijsonline 

Tentamenmoment Wordt tweemaal per jaar aangeboden en gepubliceerd in het toetsrooster. 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria 

1. Je kunt passende prototypes kiezen voor het ontwerp van een transmedia productie.  

2. Je demonstreert, door het maken van een ‘proof of concept’, hoe het verhaal gestalte 

krijgt en impact kan hebben. 

3. Je test het ‘proof of concept’ om te achterhalen of het de juiste snaar raakt bij de 

doelgroep en hanteert hiervoor geschikte testmethoden. 

4. Je analyseert de testgegevens en kan op basis daarvan verbeteringen aandragen voor 

het ontwerp. 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

Voldaan 

Minimaal oordeel EVL  Voldaan 

 

 

EVL 4 – Theorie 

Code EVL TH 

Beroepstaak/taken  Evidence based ontwerpen 

Eindkwalificatie(s) / 
competentie(s) 

Communicatietheorie. Je baseert je oplossingen op kennis van communicatieleer, esthetiek, 
retorica en/of semiotiek en kan ze met behulp van deze kennis op die manier verantwoorden.   
 
Experiencetheorie. Je baseert je oplossingen op kennis van sociale/cognitieve psychologie, 
game mechanics en/of storytelling en kan ze met behulp van deze kennis op die manier 
verantwoorden. 

Aantal studiepunten afhankelijk van keuze  
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Beschrijving van de leeruitkomst(en) waaruit deze EVL is opgebouwd 

Design for insight Je begrijpt de theorie van verhaalstructuren, vertelperspectieven, karakters, 
wereld/context/storyworld en tijd (zoals in neo-aristotolian drama, retorica, poetica) en kan 
deze inzetten voor communicatiedoelen. 
 
Betreft Eindkwalificatie(s) / competentie(s): communicatie theorie 
 
Aantal studiepunten: 2,5EC 

Design for Debate Je begrijpt hoe standpunten bijdragen debat over een gekozen thema of ethisch dilemma. Je 
kan ontwerpen maken die tegenstellingen zichtbaar maken en tot discussies leiden.     
 
Betreft Eindkwalificatie(s) / competentie(s): experience theorie 
 
Aantal studiepunten: 2,5EC 

Waardecreatie Je begrijpt hoe je sociale en culturele behoeftes van de doelgroep kan onderzoeken om 
daarmee ontwerpbeslissingen te kunnen ondersteunen. 
 
Betreft .. 
Aantal studiepunten: 2,5 EC 

TENTAMINERING 

S_ WaCrea T Waardecreatie 

Weging  N.v.t. (is een vinktoets) 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Theorie  

Tentamenvorm/ vormen  Kennistoets 

Tentamenmoment Wordt tweemaal per jaar aangeboden en gepubliceerd in het toetsrooster. 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria 1. Je begrijpt wat nieuwe business modellen zijn.  

2. Je begrijpt onderzoeksmethoden die collectieve en gedeelde waardecreatie naar boven 

willen halen.  

3. Je begrijpt dat de opbrengsten van (samen) werken niet alleen uitgedrukt worden in geld, 

maar ook in andere waardevolle zaken als tijd, aandacht, ervaringen, energie, services en 

producten. 

4. Je begrijpt welke verschillen en overeenkomsten er zijn als een initiatief wordt opgezet 

door burgers, door de overheid, door kennisinstellingen of door non profit organisaties of 

bedrijven.  

5. Je herkent de verschillende stadia van ontwikkeling van iniiatieven. JE onderscheidt 

Initiatieven gericht op éen specifiek thema (zoals zorg, energie of mobiliteit) of initiatieven 

die vanuit een integraal perspectief naar vragen kijken (b.v. stadslandbouw, integrale 

gebiedsontwikkeling e.d.) 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

Voldaan 

S_DesfDeb Design for Debate  

Weging  N.v.t. (is een vinktoets) 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Theorie 

Tentamenvorm/ vormen  Opdracht (Beeld essay) en assessment m.b.v. een rubric, zie onderwijsonline 

Tentamenmoment Wordt tweemaal per jaar aangeboden en gepubliceerd in het toetsrooster.  

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 
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Beoordelingscriteria 1. Je kunt controversiële en provocatieve thema’s in de maatschappij identificeren 
2. Je weet hoe ontwerpen het maatschappelijk debat kunnen beinvloeden 
3. Je kunt een onderbouwd standpunt in nemen 
4. Je kunt de kenmerken en kernwaarden van een standpunt over een universeel thema 

aankaarten m.b.v. tekst, beeld en/of prototype (zoals een manifest, provocative 
prototype) 

5. Je toont in een (beeld-)essay aan hoe extreme standpunten kunnen bijdragen aan een 
ethisch ‘debat’ over een thema   

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

Voldaan 

Minimaal oordeel EVL  Voldaan 

S_DesIns  Design for insight 

Weging   

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Theorie  

Tentamenvorm/ vormen  Opdracht en assessment m.b.v. een rubric, zie onderwijsonline 

Tentamenmoment Wordt tweemaal per jaar aangeboden en gepubliceerd in het toetsrooster. 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria 1. Je kent de klassieke basisbegrippen uit de retorica en poetica.  
2. Je kent de moderne begrippen vanuit filmtheorie en Neo-aristotelian drama.  
3. Je kan een onderbouwde keuze maken in vertelstructuur en vertelperspectief. 
4. Je kan de elementen karakter, wereld, en thema op een onderbouwde manier inzetten. 
5. Je kan op basis van theoretische inzichten een spanningsboog creëren in de 

(chronologische en in de beleefde) tijd.  

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

Voldaan 

 

EVL 5 – Reflecteren & Manifesteren 

Code EVL Naam EVL 

Beroepstaak/taken  Zie leeruitkomst. Ontwerpen op basis van persoonlijke signatuur.  

Eindkwalificatie(s) / 
competentie(s) 

Manifesteren. Je kunt zelfstandig een beroepsopdracht uitvoeren. Je kunt gedurende het 
gehele ontwerpproces de uitvoering en resultaten onderbouwen, presenteren en 
documenteren. 
Reflecteren. Je reflecteert op jouw beroepsmatig functioneren en je ontwikkeling. Je bent je 
daarbij bewust van je persoonlijke sterktes en zwaktes. Je kunt jezelf daarin sturen en neemt 
eigen standpunten in. 

Aantal studiepunten 5 

Beschrijving van de leeruitkomst(en) waaruit deze EVL is opgebouwd 

Showcase Portfolio Je kunt je ontwerpidentiteit en visie op een visueel aantrekkelijke manier overtuigend, 
wervend en effectief presenteren. Je formuleert en evolueert je eigen visie en leerdoelen op 
basis van je ambities, leerervaringen, design inzichten en expert feedback 

B_Showcase Integrale Toets Module Transmedia  

Weging  100% 
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Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Showcase Portfolio  

Tentamenvorm/ vormen  Mondeling Assessment 

Tentamenmoment Wordt tweemaal per jaar aangeboden en gepubliceerd in het toetsrooster. 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria 1. Je kunt reflecteren op je persoonlijke ontwikkeling en ambitie als ontwerper. Je kunt op 
basis van de feedback van docenten en andere stakeholders en je eigen reflectie 
uitdagende leerdoelen formuleren die gelieerd zijn aan /bijdragen aan je visie als 
ontwerper.    

2. Je kunt de samenhang tussen jouw verschillende leeruitkomsten t.a.v. je ontwerpvisie 
benoemen en illustreren aan de hand van de deelproducten in je portfolio.   

3. Je bent je bewust van je persoonlijke en professionele karakteristieken, sterke en zwakke 
kanten, en hoe die tot uiting komen in je werk als ontwerper.   

4. Je benoemt wat je met de verkregen feedback deed, welke betekenis je eraan gaf voor je 
eigen ontwikkeling als ontwerper en hoe dit wel of niet bijdroeg aan je handelen als 
ontwerper   

5. Je kunt aan de hand van je sterke en zwakke kanten als ontwerper richting geven aan je 
verdere ontwikkeling door ambities, doelen en een visie voor jezelf te formuleren.    

6. Je presenteert je portfolio, de ontwerpprocessen en de reflectie op een overtuigende en 
aantrekkelijke manier.    

 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

5.5 

Minimaal oordeel EVL  6   

 

Module met keuzes 
 

 
EVL Adaptive Application Design (30)  
 
 
Interaction Design (IxD) (30) 

 
Media Management (MM) (30) 

 
Content Design (CD) (30) 
 

Verplichte EVL’en Verplichte EVL’en Verplichte EVL’en : 

 
1. Ontwerpproces (7,5) 
 

 
1. Ontwerpproces (7,5) 

 

 
1. Ontwerpproces (7,5) 

 
 
2. Ontwerponderzoek:  
- User Context & task analysis (2,5) 
- Evaluation Methods (2,5) 

 
2. Ontwerponderzoek:  
- User Context & task analysis (2,5)) 
- Creative Thinking (2,5) 
- Content Strategy  (2,5) 

 

 
2. Ontwerponderzoek:  
-  Creative Thinking (2,5) 
 

 

 
3. Oplossingsrepertoire: 
- Prototyping (2,5) 
- Design principles for Adaptive (2,5) 

 
3. Oplossingsrepertoire: 
- Prototyping (2,5) 

 
3. Oplossingsrepertoire: 
- Prototyping (2,5) 
- Design principles for Adaptive (2,5) 
- Brand design for Adaptive (2,5) 
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4. Theorie: 
- Cognitieve ergonomie (5) 

 
4. Theorie: 
- Cognitieve ergonomie (5) 

 
4. Theorie: 
- Cognitieve ergonomie (5) 

 
 
5. Reflecteren & manifesteren (5) 
- Showcase portfolio 
 

 
5. Reflecteren & manifesteren (5) 
- Showcase portfolio 

 
5. Reflecteren & manifesteren (5) 
- Showcase portfolio 

Keuze uit: Keuze uit: Keuze uit: 

 
2. Ontwerponderzoek: 
- Creative Thinking (2,5) 
- Content Strategy 
 
 
 

 
2. Ontwerponderzoek: 
- Evaluation Methods (2,5) 

 
2. Ontwerponderzoek: 
- User Context & task analysis (2,5) 
- Evaluation Methods (2,5) 
- Content Strategy (2,5) 
 

 
3. Oplossingsrepertoire: 
- Brand design for Adaptive (2,5) 
 
 

 
3. Oplossingsrepertoire: 
- Design principles for Adaptive (2,5) 
- Brand design for Adaptive (2,5) 
 

 
3. Oplossingsrepertoire: 
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Code module ADAPTIVE APPLICATION DESIGN 

Ingangseisen Propedeuse CMD  

Onderwijsvorm Deeltijd 

  
Naam EVL Adaptive Application 
Design 

Studiepunten Aantal (deel)tentamens 

Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 

1 
Ontwerpproces  
Geldt voor IxD, MM, CD  

7,5 1 

2 Ontwerponderzoek 5 1 (CD)-2(IXD)-3(MM) 

3 Oplossingsrepertoire 7,5 1 (MM)-2 (IxD)-3(CD) 

4 Theorie 5  1 

5 Manifesteren & Reflecteren 5 1 

Omschrijving module 

Contextbeschrijving 

Onderstaande context beschrijving is van toepassing op de hele module Adaptive Application 
Design en haar eenheid van leeruitkomsten. 
Adaptive Application Design gaat over het ontwerpproces waarbij de gebruikscontext wordt 
onderzocht en deze context leidend is in de ontwerpkeuzes. Het gaat om het ontwikkelen van 
een applicatie (native app, web app, responsive en adaptive websites) die zich aanpast aan 
functionaliteiten en content van het device, de gebruiker en de gebruikscontext (plaats en tijd).  

 

EVL 1 – Ontwerpproces 

Code EVL OP 

Beroepstaak/taken  Zie leeruitkomst.  

Eindkwalificatie(s) / 
competentie(s) 

Ontwerpproces inrichten. Je kunt een ontwerpproces organiseren en daarbinnen verschillende 
methoden en technieken toepassen voor het conceptualiseren, realiseren en evalueren van een 
ontwerp. 
Ontwerpproces bijsturen. Je werkt iteratief: je test en evalueert voortdurend de uitkomsten 
van het ontwerpproces bij de doelgroep(en) en je past waar nodig het proces en je ontwerp 
aan. 
Samen ontwerpen. Je bent in staat om het ontwerpproces samen met anderen te doen: met 
andere disciplines, de opdrachtgever(s), de doelgroep(en) en eindgebruiker(s).   

Aantal studiepunten 7,5 

Beschrijving van de leeruitkomst(en) waaruit deze EVL is opgebouwd 

Ontwerpproces  
Je voert een ontwerpproces uit volgens de EoUX-methode (zoals Garret, J. J. (2010). The 
Elements of User Experience). Dit betekent dat je een gebruikersgecentreerde, gefaseerde 
aanpak volgt, waarbij je van abstracte naar concrete ontwerpvraagstukken werkt.   

TENTAMINERING 
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B_OntwP Ontwerp 

Weging  N.v.t. (vinktoets) 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Ontwerpproces 

Tentamenvorm/ vormen  Projectopdracht en assessment m.b.v. een rubric, zie onderwijsonline 

Tentamenmoment Wordt tweemaal per jaar aangeboden en gepubliceerd in het toetsrooster. 

Beoordelingsdimensies  
Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria 

1. Je kunt een EoUX-ontwerpproces efficiënt en effectief plannen en uitvoeren. 

2. Je stelt de gebruiker centraal tijdens je EoUX-ontwerpproces o.a. door evaluaties en 

iteraties in te bouwen in het proces. 

3. Je werkt ideeën (gebaseerd op inzichten) uit tot testbare prototypes die passen bij de 

EoUX-planes.  

4. Je kent de EoUX-planes en je past per plane de geschikte methodes toe. 

5. Je kent de verschillen tussen het EoUX-ontwerpproces en andere 

ontwerpbenaderingen (zoals User Centered Design) 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

Voldaan 

Minimaal oordeel EVL  Voldaan 

 

EVL 2 – Ontwerponderzoek 

Code EVL OO 

Beroepstaak/taken  Zie leeruitkomsten 

Eindkwalificatie(s) / 
competentie(s) 

Onderzoeken. Je doet methodisch onderzoek om tot gefundeerde oplossingen te komen in alle 
fasen van het ontwerpproces. Je kiest en combineert methodes die passen bij de inhoud van 
het onderzoek. 

Aantal studiepunten Afhankelijk van keuze 

Beschrijving van de leeruitkomst(en) waaruit deze EVL is opgebouwd 

User, User Context & 
Task Analysis 

Je kunt gebruikersbehoeften onderzoeken in specifieke gebruikerscontexten (apparaat/device, 
taak, tijd locatie). Je analyseert en modelleert taken vanuit verschillende perspectieven (flow, 
sequence, artifact, culture, physical) en je haalt hier conclusies uit die je gebruikt in het 
ontwerp. 
 
Aantal studiepunten: 2,5 EC 
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Evaluation methods 

 Je kunt onderzoekmethodes kiezen en toepassen om op een effectieve manier een concept of 
ontwerp voor een adaptieve applicatie te evalueren.  
 
Aantal studiepunten: 2,5 EC 

Creative Thinking 

Om innovatieve concepten (als oplossing voor een probleem) te bedenken, combineer en 
gebruik je meerdere creatieve denk- en onderzoeksmethoden ten behoeve van co-creatie 
sessies. Je richt daartoe zelfstandig creatieve sessies in en begeleidt ze. 
 
Aantal studiepunten: 2,5 EC 

Content Strategy  

Je voert organisatie en omgevingsanalyses uit om tot een relevante contentstrategie te komen 
voor een adaptive application voor een organisatie, waarbij je de belangrijkste stakeholders 
meeneemt in het analyseproces. 
 
Aantal studiepunten: 2,5 EC 

TENTAMINERING 

B_UserTask_Opd User, User Context & Task Analysis 

Weging  N.v.t. (vinktoets) 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Ontwerponderzoek 

Tentamenvorm/ vormen  Opdracht (Analyse rapport) en assessment m.b.v. een rubric, zie onderwijsonline  

Tentamenmoment Wordt tweemaal per jaar aangeboden en gepubliceerd in het toetsrooster. 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria 

1. Je voert een contextual inquiry uit en onderzoekt daarmee de gebruikerscontext.  
2. Je analyseert taken vanuit verschillende perspectieven en brengt resultaten in kaart 

middels daarvoor geschikte modellen zoals scenario’s, storyboards, flow diagrammen 
en taakhiërarchiemodellen. 

3. Je kunt relevante patronen ontdekken in resultaten van gebruikersonderzoek met 
meerdere deelnemers door bijvoorbeeld gebruik te maken van affinity maps. 

4. Je formuleert een programma van eisen voor een adaptief ontwerp op basis van 
bovenstaand onderzoek en analyses. 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

Voldaan 

B_EvaMeth Opd Evaluation Methods 

Weging  N.v.t. (vinktoets) 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Ontwerponderzoek 

Tentamenvorm/ vormen  Opdracht (test rapport) en assessment m.b.v. een rubric, zie onderwijsonline 

Tentamenmoment Wordt tweemaal per jaar aangeboden en gepubliceerd in het toetsrooster. 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 
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Beoordelingscriteria 

1. Je kiest op basis van geformuleerde doelen geschikte evaluatiemethodes voor verschillende 
fases van een adaptive application ontwerpproces.  

2. Je kent verschillende summatieve evaluatiemethodes zoals a/b testing, online analytics en 
begrijpt voor welke ontwerpvraagstukken deze (on)geschikt zijn. 

3. Je kunt verschillende formatieve evaluatiemethodes met gebruikers (zoals card sorting, 
field trial, wizzard of oz en formatieve usability testing met eye tracking) op een effectieve 
manier plannen en uitvoeren. 

4. Je voert verschillende evaluatiemethodes met experts (zoals heuristic evaluation en 
cognitive walkthrough) uit (als facilitator en als expert). 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

Voldaan 

B_CreaTh Opd Creative Thinking 

Weging  N.v.t. (vinktoets) 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Ontwerponderzoek 

Tentamenvorm/ vormen  Opdracht en assessment m.b.v. een rubric, zie onderwijsonline 

Tentamenmoment Wordt tweemaal per jaar aangeboden en gepubliceerd in het toetsrooster. 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria 

1. Je kunt voor een ontwerpprobleem geschikte creatieve technieken kiezen en combineren en 

zo teams stimuleren om te co-creeren. 

2. Je kan je keuzes voor bovenstaande co-creatieve sessie onderbouwen. 

3. Je faciliteert een team in het gebruik van creatieve technieken opdat het team meerdere 

innovatieve en alternatieve oplossingsrichtingen kan bedenken voor een ontwerpprobleem. 

4. Je kunt in de sessie op een constructieve manier feedback (design critique) geven op eigen 

of andermans ideeën. 

5. Je kunt (alleen en in teamverband) oplossingsrichtingen op waarde schatten, een 

onderbouwde keuze maken uit de ideeën waarin je je verder gaat verdiepen middels 

daarvoor geschikte methodes. 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

Voldaan 

B_ContStrat Opd Content Strategy 

Weging  N.v.t. (vinktoets) 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Ontwerponderzoek 

Tentamenvorm/ vormen  Opdracht (contentstrategie rapport) en assessment m.b.v. een rubric, zie onderwijsonline 

Tentamenmoment Wordt tweemaal per jaar aangeboden en gepubliceerd in het toetsrooster. 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 
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Beoordelingscriteria 

1. Om voor een organisatie een contentstrategie te kunnen ontwikkelen, gebruik je 

organisatieanalysemodellen om de organisatie en haar omgeving (inclusief stakeholders) 

te analyseren. 

2. Je creëert draagvlak door samen te werken, in een vorm die past binnen de context, met de 

belangrijkste stakeholders. 

3. Je treedt op als expert en adviseur wat betreft de te hanteren methoden. 

4. Je bent in staat de resultaten van de analyses om te zetten in een contentstrategie voor 

een adaptieve applicatie van een organisatie. 

5. Je ontwikkelt een concrete aanpak voor de uitvoering van de contentstrategie.  

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

Voldaan 

Minimaal oordeel EVL  Voldaan 

 

EVL 3 – Oplossingsrepertoire 

Code EVL OR 

Beroepstaak/taken  Zie leeruitkomsten 

Eindkwalificatie(s) / 
competentie(s) 

Interactie ontwerp. Je kunt door middel van prototypes een interactieontwerp realiseren 
waarmee je een gebruiker kunt informeren, overtuigen of hun gedrag kunt beïnvloeden.  
Interactie principes. Je kunt op basis van actuele gebruiksgerichte ontwerpprincipes een 
informatie- en interactieontwerp maken. 
Strategieontwerp. Je kunt vanuit een creatief proces, samen met de 
opdrachtgever(s)/belanghebbenden, een breedgedragen communicatiestrategie vormgeven. Je 
gebruikt daarvoor onder andere creative briefings en co-creatiesessies. 

Aantal studiepunten Afhankelijk van keuze 

Beschrijving van de leeruitkomst(en) waaruit deze EVL is opgebouwd 

APP Prototyping Je kunt adaptieve applicaties prototypen voor verschillen doeleinden, waarbij je een goed 
onderbouwde keuze maakt uit verschillende prototyping methodes en tools. 
Betreft Eindkwalificatie(s) / competentie(s): Interactie ontwerp. 
 
Aantal studiepunten: 2,5 EC 

Design Principles for 
Adaptive Applications 

Je ontwerpt adaptieve interfaces, waarbij je interactie-ontwerpprincipes, -patronen en -trends 

voor verschillende schermformaten en devices onderzoekt en verkregen inzichten daaruit 

toepast.  

 

Betreft Eindkwalificatie(s) / competentie(s): Interactie principes 

 

Aantal studiepunten: 2,5 EC 

Brand Design   Je ontwerpt een visuele identiteit voor een adaptive application, waarbij je relevante design-
principes, patterns, trends, inzichten uit de cognitieve psychologie toepast in je ontwerp. Je 
onderzoekt bestaande concurrerende of vergelijkbare applicaties en de behoeften van de 
doelgroep (gebruikers). Je resultaten van je onderzoek pas je toe op je ontwerp.  
 
Betreft Eindkwalificatie(s) / competentie(s): Strategie ontwerp 
 
Aantal studiepunten: 2,5 EC 
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TENTAMINERING 

B_AppProto Opd APP Protyping 

Weging  N.v.t. (is een vinktoets) 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Oplossingsrepertoire 

Tentamenvorm/ vormen  Opdracht (prototype) en assessment m.b.v. een rubric, zie onderwijsonline 

Tentamenmoment Wordt tweemaal per jaar aangeboden en gepubliceerd in het toetsrooster. 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria 

1. Je kunt gegeven een ontwerpvraag een goed onderbouwde en doelgerichte keuze maken 
uit verschillende prototyping types, methoden en tools  

2. Je creëert middels prototypes (zoals een customer journey map, stakeholdermap, user 
product box, etc.) een gedeeld beeld van de gebruikersbehoeftes, gebruikscontext en de 
problemen die je adresseert. 

3. Je concretiseert en bediscussieert middels prototypes (zoals group sketch, moodboard, 
paper model, advertising, etc.)  je ideeën met anderen. 

4. Je maakt prototypes (zoals paper prototype, digital click dummy, service wizard of oz, etc.) 
die geschikt zijn om je ontwerp te evalueren met gebruikers en klanten. 

5. Je demonstreert de waarde van je ontwerp in de toekomst middels prototypes (zoals video, 
storyboard, informative roleplay) en verzamelt feedback.  

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

Voldaan 

B_DesPrinApp Opd Design Principles for Adaptive Applications 

Weging  N.v.t. (is een vinktoets) 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Oplossingsrepertoire 

Tentamenvorm/ vormen   Opdracht (design specificities) en assessment m.b.v. een rubric, zie onderwijsonline 

Tentamenmoment Wordt tweemaal per jaar aangeboden en gepubliceerd in het toetsrooster. 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria 

1. Je onderzoekt interactie-ontwerpprincipes, -patronen en -trends en past deze toe bij het 
ontwerpen van een adaptive applicatie. 

2. Je werkt een adaptive application ontwerp visueel uit waarbij je rekening houdt met de 
prioritering van functionaliteiten en content. 

3. Je kent de technische (on)mogelijkheden van native apps, web app, responsive en adaptive 
websites en je past deze kennis toe bij het ontwerpen. 

4. Je toets een ontwerp aan de geldende richtlijnen voor adaptive application design. 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

Voldaan 

B. BrandDes Opd Brand Design   

Weging  N.v.t. (is een vinktoets) 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Oplossingsrepertoire 

Tentamenvorm/ vormen  Opdracht (ontwerp) en assessment m.b.v. een rubric, zie onderwijsonline 
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Tentamenmoment Wordt tweemaal per jaar aangeboden en gepubliceerd in het toetsrooster. 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria 

1. Je analyseert de doelgroep en gebruikt de resultaten daarvan bij het ontwerpen van de 
visuele identiteit (het merk) van de adaptive applicatie. 

2. Je evalueert het brand design van bestaande concurrerende of vergelijkbare applicaties en 
gebruikt de resultaten daarvan bij het ontwerpen van de visuele identiteit (het merk) van de 
adaptive applicatie. 

3. Je onderzoekt relevante design-principes, patterns, cognitieve psychologie theorie, trends 
en gebruikt de resultaten daarvan bij het ontwerpen van de visuele identiteit (het merk). 

4. Je ontwerpt een brand design waarbij de beleving aansluit bij de doelstellingen van de 
organisatie en de doelgroep. 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

Voldaan 

Minimaal oordeel EVL  Voldaan 

 

 

EVL 4 – Theorie 

Code EVL TH 

Beroepstaak/taken  Evidence based ontwerpen 

Eindkwalificatie(s) / 
competentie(s) 

Experience theorie. Je baseert je oplossingen op kennis van sociale/cognitieve psychologie, 
game mechanics en/of storytelling en kan ze met behulp van deze kennis op die manier 
verantwoorden. 
Interactie theorie. Je baseert je oplossingen op kennis van sociale/cognitieve psychologie en 
interactie-esthetiek en kan ze met behulp van deze kennis op die manier verantwoorden. 

Aantal studiepunten 5 

Beschrijving van de leeruitkomst(en) waaruit deze EVL is opgebouwd 

Cognitieve Ergonomie Je bent bekend met cognitieve ergonomie en je gebruikt je kennis bij het ontwerpen van een 
adaptieve applicatie. 

TENTAMINERING 

S_Tent CognErg Cognitieve Ergonomie 

Weging  100% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Theorie 

Tentamenvorm/ vormen  Theorietoets: Open vragen en meerkeuze. 

Tentamenmoment Wordt tweemaal per jaar aangeboden en gepubliceerd in het toetsrooster. 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria 1. Je past kennis over hoe mensen waarnemen toe bij het ontwerpen en evalueren 
van een applicatie. 

2. Je past kennis over hoe mensen onthouden en denken toe bij het ontwerpen en 
evalueren van een applicatie. 

3. Je past kennis over hoe mensen beslissen toe bij het ontwerpen en evalueren van 
een applicatie. 

4. Je past kennis over menselijk gedrag toe bij het ontwerpen en evalueren van een 
applicatie. 
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5. Je past kennis over emoties en motivaties bij mensen toe bij het ontwerpen en 
evalueren van een applicatie. 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

Voldaan 

Minimaal oordeel EVL  Voldaan 

 

EVL 5 – Reflecteren & Manifesteren 

Code EVL Naam EVL 

Beroepstaak/taken  Zie leeruitkomst.  

Eindkwalificatie(s) / 
competentie(s) 

Manifesteren. Je kunt zelfstandig een beroepsopdracht uitvoeren. Je kunt gedurende het 
gehele ontwerpproces de uitvoering en resultaten onderbouwen, presenteren en 
documenteren. 
Reflecteren. Je reflecteert op jouw beroepsmatig functioneren en je ontwikkeling. Je bent je 
daarbij bewust van je persoonlijke sterktes en zwaktes. Je kunt jezelf daarin sturen en neemt 
eigen standpunten in. 

Aantal studiepunten 5 

Beschrijving van de leeruitkomst(en) waaruit deze EVL is opgebouwd 

Showcase Portfolio Je kunt je ontwerpidentiteit en visie op een visueel aantrekkelijke manier overtuigend, 
wervend en effectief presenteren. Je formuleert en evolueert je eigen visie en leerdoelen op 
basis van je ambities, leerervaringen, design inzichten en expert feedback 

B_Showcase Integrale Toets Module Adaptive Application Design 

Weging  100% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Showcase Portfolio  

Tentamenvorm/ vormen  Mondeling Assessment 

Tentamenmoment Wordt tweemaal per jaar aangeboden en gepubliceerd in het toetsrooster. 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria 1. Je kunt reflecteren op je persoonlijke ontwikkeling en ambitie als ontwerper. Je kunt op 
basis van de feedback van docenten en andere stakeholders en je eigen reflectie 
uitdagende leerdoelen formuleren die gelieerd zijn aan /bijdragen aan je visie als 
ontwerper.    

2. Je kunt de samenhang tussen jouw verschillende leeruitkomsten t.a.v. je ontwerpvisie 
benoemen en illustreren aan de hand van de deelproducten in je portfolio.   

3. Je bent je bewust van je persoonlijke en professionele karakteristieken, sterke en zwakke 
kanten, en hoe die tot uiting komen in je werk als ontwerper.   

4. Je benoemt wat je met de verkregen feedback deed, welke betekenis je eraan gaf voor je 
eigen ontwikkeling als ontwerper en hoe dit wel of niet bijdroeg aan je handelen als 
ontwerper.   

5. Je kunt aan de hand van je sterke en zwakke kanten als ontwerper richting geven aan je 
verdere ontwikkeling door ambities, doelen en een visie voor jezelf te formuleren.    

6. Je presenteert je portfolio, de ontwerpprocessen en de reflectie op een overtuigende en 
aantrekkelijke manier.    
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Minimaal oordeel 
deeltentamen  

5.5 

Minimaal oordeel EVL  6   

 

(SeGa) Serious Gaming volgt in addendum uiterlijk 12 oktober 2018. 

 

Alle opleidingen: 

HM-PS Professional skills 

Ingangseisen Professional skills behorende bij basismodules 1 &2, of aantoonbaar vergelijkbaar 

Niveau Afstudeerbekwaam / beroepsbekwaam 

Onderwijsvorm Deeltijd 

Afstudeerrichting / 
afstudeervariant  

nvt  

Honoursprogramma Nvt. 

Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 

 Naam EVL Studiepunten Aantal (deel)tentamens 

1 Professional skills  30 

1    

   

EVL 1 – Professional Skills  

t-DLT-HM-PS Professionele vaardigheden 

Beroepstaak/taken  

1. Keuze maken voor een geschikte projectmanagementmethode horende bij een project 
2. Inzicht geven in verschillende projectmanagementmethoden 
3. Opstellen van werkgroepen en planningen 
4. Voortgang bewaken en rapporteren 
5. Kunnen opstellen van een transparant besluitvormingsproces 
6. Inzicht geven in verschillende besluitvormingsprocessen 
7. Presenteren op overtuigende wijze 
8. Rapporteren op gestructureerde en begrijpelijke wijze 
9. Interviewtechnieken beheersen t.b.v. het gestructureerd verkrijgen van informatie 
 

Eindkwalificatie(s) / 
competentie(s) 

5. Managen, 6. Adviseren, 7. Onderzoeken, 8. Professionaliseren 

Aantal studiepunten 30 

Beschrijving van de leeruitkomst(en) waaruit deze EVL is opgebouwd 

Groepsdynamica  

De student kan een meetbare, positieve en actieve bijdrage leveren aan het 

groepsproces en hij kan onderbouwen waarom hij deze rol heeft gekozen en hoe hij 

deze heeft ingevuld. Hij kan de bijdragen van anderen benoemen en waarderen en hij 

kan het groepsproces sturen. 
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Hij kan groepsdynamische modellen zoals Tuckman, Belbin en de roos van Leary 

gebruiken om het proces te beschrijven en te beïnvloeden. 

Interculturele 
communicatie  

De student kan zijn werk verrichten in verschillende interculturele en/of 

multidisciplinaire contexten, zodat maximale effectiviteit bereikt wordt. Hij heeft 

kennis van relevante theorieën (zoals die van Trompenaars (Fons), Hall (Edward T.), 

Schein (Edgar H.) en/of Hofstede (Geert)) en kan deze toepassen in interculturele 

communicatie op de werkvloer. 

Leiderschapsstijlen  

De student kent verschillende leiderschapsstijlen en weet welke stijlen bij de situatie 

en personen met wie hij te maken heeft passen. De student kan een leiderschapsstijl 

toepassen die gericht is op voortgang en resultaat van het project. Hij toont initiatief 

(inzet) en betrokkenheid. 

Besluitvormingsvaardighe
den  

De student kan de fasering (beeldvorming, meerdere oplossingen en keuze maken) 

herkennen in een besluitvormingsproces. Hij kan zelf beslissingen nemen die het 

proces verder helpen. Ook laat hij zien zich bewust te zijn van meerdere vormen van 

beslissingen nemen (autoritair, op basis van consensus enz.) en wanneer welke vorm 

effectief is met het oog op resultaat. 

Onderhandelen  

De student kan in een situatie met verschillende partijen met hun belangen tot een 
gedragen resultaat komen. Hij kiest daartoe een strategie, bijv. win-win, een 
compromis sluiten of de Harvard aanpak en voert deze uit. Hij kan argumenteren en 
communiceert daarbij doelgericht op basis van de in de beroepspraktijk geldende 
conventies met gelijken, specialisten, klanten enz. Hij toont empathisch vermogen en 
beschikt over creativiteit en doorzettingsvermogen. 

Schriftelijke 
communicatie  

De student kan een zelfstandig geschreven tekst opleveren met een herkenbare 
structuur op basis van een gestructureerde (hoofdstuk) indeling. De tekst is op basis 
van brede, verdiepte en gedetailleerde informatie en is geschikt voor de doelgroep. 
De tekst is geschreven op basis van verzamelde en geanalyseerde informatie. Deze 
informatie kan beroepsgerelateerd of wetenschappelijk zijn. 

Mondelinge 
communicatie 2 

De student kan mondeling doel- en doelgroepgericht informatie overdragen in gepast 
Nederlands. Hij kan zijn mening verwoorden en deze verdedigen in een presentatie, 
tweegesprek en groepsgesprek. 
Hij kan mondelinge feedback ontvangen en verwerken. Hij doet dit binnen een 
complex belangenveld in een multidisciplinaire omgeving, op basis van in de context 
en beroepspraktijk geldende conventies met bijv. gelijken, specialisten en niet-
specialisten, leidinggevenden en cliënten. 

Adviseren  

De student kan adviseren, bijvoorbeeld bij een technisch vraagstuk of binnen een 

verandertraject, en geeft blijk van kennis van relevante theorieën en geschikte 

technieken. Hij kan laten zien dat hij deze methoden en technieken toepast en zicht 

heeft op het adviesproces. Hij maakt daarbij inzichtelijk dat hij de juiste actoren en 

beslissers in beeld heeft en in kaart kan brengen en stemt zijn advies hierop af om een 

gedragen advies te realiseren. Ook kan hij de haalbaarheid toetsen van zijn advies, 

bijvoorbeeld door rekening te houden met weerstand, technische complexiteit of 

kosten/baten, en toont daarbij de professionele houding die nodig is voor een 

succesvol adviestraject. 
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TENTAMINERING 

D-H-PS Mondeling assessment 

Weging  100% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Professional skills 

Tentamenvorm/ vormen  Portfolio met bewijsmateriaal professional skills als basis voor een mondeling assessment  

Tentamenmoment 
Zie onderwijsonline. Formatieve feedback per leeruitkomst op ieder moment, op vaste 
momenten per jaar mogelijkheid voor indienen compleet portfolio tbv mondeling assessment. 

Beoordelingsdimensies Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria https://onderwijsonline.han.nl/manage/content/lesson/4ym2axGD 

Minimaal oordeel EVL 6 

 

t-DLT-HM-AFS Module Afstuderen Bachelor 

Ingangseisen 210 studiepunten behaald binnen de eisen van de opleiding  

Niveau beroepsbekwaam 

Onderwijsvorm Deeltijd  

Afstudeerrichting / 
afstudeervariant  

alle 

Honoursprogramma Nvt  

Context  

Uitgangspunt bij het opstellen van deze Eenheid van leeruitkomsten (EVL) is 
de integratie van vakinhoudelijke, procesmatige en professionele 
leeruitkomsten op het eindniveau van de opleidingscompetenties getypeerd 
door het zelfstandig functioneren in een complexe/onbekende omgeving.   
 

Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 

 Naam EVL Studiepunten Aantal (deel)tentamens 

1 Proeve van Ba-bekwaamheid  30 1 

 

EVL 1 – NAAM EENHEID VAN LEERUITKOMSTEN 

HM-AFS-BA Proeve van Ba-bekwaamheid  

Beroepstaak/taken   

Eindkwalificatie(s) / 
competentie(s) 

Analyseren, ontwerpen, realiseren, beheren, managen, adviseren, onderzoeken, 
professionaliseren 

Aantal studiepunten 30  

Beschrijving van de leeruitkomst(en) waaruit deze EVL is opgebouwd 

Plan van aanpak Je maakt een plan van aanpak waarin je laat zien op een methodische  
wijze een ontwerpprobleem en of onderzoeksvraag te kunnen oplossen. 
Het ontwerpprobleem en of de onderzoeksvraag heeft betrekking op het vakgebied 
(beroepstaak) van jouw opleiding. Je analyseert en definieert het probleem. Je beschrijft 



209 
 

duidelijk en concreet het op te lossen probleem en de beoogde resultaten. Het plan bevat een 
realistische tijdsplanning voor de geplande activiteiten. Tevens bevat het plan van aanpak een 
onderzoeks- en/of ontwerpplan, dat voldoet aan de kwaliteitscriteria die worden gehanteerd in 
jouw vakgebied. Je verwerf kennis die nodig is om het project uit te kunnen voeren, hierbij 
maak je gebruik van relevante literatuur.  
Je kunt je eigen ontwikkeldoelen voor het afstuderen SMART beschrijven en toelichten en je 
geeft aan welke beroepstaak centraal staat in de opdracht. 

Uitvoering Je voert zelfstandig op een  professionele wijze een onderzoeks- en of ontwerpplan uit binnen 
de context van de beroepstaken van jouw opleiding. Je werkt hierbij methodisch en planmatig. 
Je houdt bij de uitvoering rekening met de belangen van stakeholders en de opdrachtgever. De 
keuzes die je maakt bij de uitvoering zijn moreel en maatschappelijk verantwoord. Je past voor 
de opdracht relevante en door jou opgedane kennis toe.  

Rapporteren Je rapporteert alle onderzoek en of ontwerpactiviteiten en onderbouwt deze met bijvoorbeeld 
relevante literatuur, testresultaten, analyses. Je doet een uitspraak over de betrouwbaarheid 
van je onderzoek dan wel de mate waarin jouw ontwerp een oplossing biedt aan het concrete 
probleem. De rapportage is gestructureerd weergegeven in een overzichtelijke lay-out en 
getuigd van een voldoende beheersing van de Nederlandse dan wel Engelse taal.  
Met de rapportage wordt zowel het niveau als de authenticiteit aangetoond. De rapportage 
bevat een conclusie die onderbouwt wordt met relevante argumenten. Tevens bevat de 
rapportage aanbevelingen op basis van je conclusie.  

Presenteren Je kunt het onderzoek en of ontwerp mondeling presenteren. De presentatie is zakelijk en 
overtuigend. Dit blijkt uit een goede structuur, afstemming op de doelgroep en onderbouwing 
met relevante argumenten. Je bent in staat om gestelde vragen op een zakelijke en heldere 
wijze te beantwoorden.  

Professioneel handelen Je kunt goed samenwerken met betrokkenen zoals bedrijfsbegeleider en collega’s. Dit blijkt 
onder andere uit het houden aan afspraken, een voldoende workload op je nemen en adequate 
communicatie. 
Je kunt een opdracht met een grote mate van zelfstandigheid uitvoeren en je toont daarbij 
initiatief. Je laat zien dat je een lerende houding hebt, bijvoorbeeld door te vragen om 
feedback, reflectie op je eigen werkwijze en het opzoeken van relevante informatie en kennis in 
literatuur. 

TENTAMINERING 

D-H-BA Onderzoeks- en ontwerprapport 

Weging  100% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Plan van aanpak 

Uitvoering 

Rapporteren 

Presenteren 

Professioneel handelen 

Tentamenvorm/ vormen  Onderzoeksrapport en mondelinge verdediging  

Tentamenmoment In overleg met de opleiding 

Beoordelingsdimensies Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria https://onderwijsonline.han.nl/manage/content/lesson/VNzdJ85D 

Minimaal oordeel EVL 6 
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Hoofdstuk 4: Verkorte programma’s  
Conform artikel 7.9 lid 5 van de OER 

Niet van toepassing  

Hoofdstuk 5: Gegevens HAN-gecertificeerde minoren en daartoe 

behorende eenheden van leeruitkomsten  
Conform artikel 3.4 lid 8 van de OER  

 HBO ICT Software Engineering 

Vrije keuze uit bestaand aanbod, dat vooralsnog niet in EVL-formaat is beschreven. 

  



212 
 

Deel 3.2 BESCHRIJVING VAN HET ONDERWIJS DAT WORDT UITGEVOERD 

IN ONDERWIJSEENHEDEN  

 

Hoofdstuk 1: Curriculumoverzicht deeltijdse bacheloropleidingen HBO-

ICT en Communication & Media Design 
Conform artikel 4.1 lid 1 en artikel 6.1 lid 1 van de OER  

In dit hoofdstuk is beschreven hoe de bacheloropleidingen zijn opgebouwd in de deeltijdse 

inrichtingsvorm. Het deeltijdse en duale onderwijs van de HAN is opgebouwd uit eenheden van 

leeruitkomsten of uit onderwijseenheden. Die eenheden zijn vervolgens gegroepeerd in modules. Een 

module is dus een vaststaande set van eenheden van leeruitkomsten of een vaststaande set van 

onderwijseenheden.  

Omdat de regelgeving bij de verschillende eenheden verschillend is, is het voor u van belang om te 

weten welke van de modules die u volgt vallen onder de ene en welke onder de andere regelgeving. 

Daarom hebben we in onderstaand overzicht alle modules die zijn opgebouwd uit onderwijseenheden 

gehighlight. Voor de goede orde: alle modules in onderstaand schema die niet zijn gehighlight zijn dus 

opgebouwd uit eenheden van leeruitkomsten. De modules die zijn opgebouwd uit eenheden van 

leeruitkomsten vindt u in Deel 3.1. 

In de hoofdstukken 2 en 3 van dit deel worden vervolgens de onderwijseenheden in hun samenhang 

beschreven. 

Schema: opbouw van de opleiding. Modules met onderwijseenheden zijn gehighlight. 

HBO ICT Software Engineering 
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Afstudeermodule (30 studiepunten) 

A
fs

tu
d

e
e

rb
e

kw
aa

m
 

M
in

o
r 

 
Vrije keuzeminor (30 studiepunten) 

V
e

rp
lic

h
t Professional Skills (30 studiepunten) 

Hoofdfasemodule Advanced Software Development (ASD) (30 studiepunten) 
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Hoofdfasemodule Advanced Databases (ADB) (30 studiepunten) 

Hoofdfasemodule Object Oriented Software Engineering (OOSE) (30 
studiepunten) 
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Propedeusemodule 2 Software Engineering Basis (SEB) (30 studiepunten) 

Propedeusemodule 1 Building an Information System (BIS) (30 studiepunten) 

 

HBO ICT Bedrijfskundige Informatica & Management 
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Afstudeermodule (30 studiepunten) 
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Vrije keuze minor (30 studiepunten) 

V
e
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h
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Professional Skills (30 studiepunten) 

Hoofdfasemodule Business Information Management (30 studiepunten) 

Hoofdfasemodule Manage Enterprise Information (MEI) (30 studiepunten) 

Hoofdfasemodule Business Process Management (BPM) (30 studiepunten) 
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Propedeusemodule 2 Business Organisation (BO) (30 studiepunten) 

Propedeusemodule 1 Building an Information System (BIS)  (30 studiepunten) 
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Opleiding CMD content design, experience design, interaction design en media management. 
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Afstudeermodule (30 studiepunten) 
A
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Vrije keuze minor (30 studiepunten) 
O

u
d

 

Professional Skills (30 studiepunten) 

Hoofdfasemodule Embedded Media Objects (30 studiepunten) 

Hoofdfasemodule Responsive Websdesign (30 studiepunten) of  
Hoofdfasemodule Crossmedia (30 studiepunten) 

Hoofdfasemodule Serious (30 studiepunten) of Hoofdfasemodule Responsive 
Websdesign (30 studiepunten) 

Stage (30 punten) 

N
ie

u
w

 

Hoofdfasemodule  Transmedia Storytelling (TMS) (30 studiepunten)* 

Hoofdfasemodule Serious Gaming (SG) (30 studiepunten)* 

Hoofdfasemodule Adaptive Application Design (AAD) (30 studiepunten)* 
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Propedeusemodule 2 User Centered Design (30 studiepunten) 

Propedeusemodule 1 Creative Design (30 studiepunten) 

* Keuze uit 2 van d e3 hoofdfasemodules. 

 

1.1 Samenstelling propedeutische fase  
Conform artikel 4.1 lid 1 van de OER  

De propedeutische fase van de deeltijdse/ duale inrichtingsvorm bevat geen onderwijseenheden. 
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1.2 Samenstelling postpropedeutische fase 
Conform artikel 6.1 lid 1 van de OER  
De postpropedeutische fase van de deeltijdse/duale inrichtingsvorm bevat de volgende modules en 
onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast en studiebelastinguren op het niveau 
afstudeerbekwaam: 
 

Opleiding CMD interaction design 

 

C-EMO-DT Embedded Media Objects 

Onderwijsperiode  

Overzicht van de 
onderwijseenheden 
waaruit de module is 
opgebouwd 

# Naam OWE 
Aantal 
studiepunten 

Aantal 
SBU’s 

1 Design for Context (I-EMO DfC) 7,5 210 

2 Design Research (I-EMO DeRe) 7,5 210 

3 EMO – Verdiepingsopdracht (I-EMO ++) 7,5 210 

 

C-Deeltijdproject Deeltijdproject 

Onderwijsperiode  

Overzicht van de 
onderwijseenheden 
waaruit de module is 
opgebouwd 

# Naam OWE 
Aantal 
studiepunten 

Aantal 
SBU’s 

1 Deeltijdproject 
22,5 

630 

 

C-STAGE STAGE 

Onderwijsperiode  

Overzicht van de 
onderwijseenheden 
waaruit de module is 
opgebouwd 

# Naam OWE 
Aantal 
studiepunten 

Aantal 
SBU’s 

1 Stage 
30 

825 

 
De postpropedeutische fase van de deeltijdse inrichtingsvorm bevat de volgende modules en 
onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast en studiebelastinguren op het niveau 
beroepsbekwaam: 
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C-AFST AFSTUDEREN 

Onderwijsperiode  

Overzicht van de 
onderwijseenheden 
waaruit de module is 
opgebouwd 

# Naam OWE 
Aantal 
studiepunten 

Aantal 
SBU’s 

1 Afstuderen 
30 

825 
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Hoofdstuk 2: Gegevens onderwijseenheden en integrale toets 

propedeutische fase  
Conform artikel 4.1 lid 2 van de OER  

 
De propedeutische fase van de deeltijdse/ duale inrichtingsvorm bevat geen onderwijseenheden. 
 

 

Hoofdstuk 3: Gegevens onderwijseenheden en integrale toets 

postpropedeutische fase  
Conform artikel 6.1 lid 2 van de OER  

Onderwijseenheden per module beschrijven conform het format OWE dat ook in de voltijdse 

opleidingsvariant wordt gebruikt. 

 

Opleiding CMD interaction design. 

 

C-EMO-DT Embedded Media Objects 

Onderwijsperiode  

Overzicht van de 
onderwijseenheden 
waaruit de module is 
opgebouwd 

# Naam OWE 
Aantal 
studiepunten 

Aantal 
SBU’s 

1 Design for Context (I-EMO DfC) 7,5 210 

2 Design Research (I-EMO DeRe) 7,5 210 

3 EMO – Verdiepingsopdracht (I-EMO ++) 7,5 210 

 

Design for Context (DfC) 

1. Naam en code OWE Design for Context (I-EMO DfC) 

2. Opleiding & doelgroep CMD-studenten deeltijd hoofdfase 

3. Beroepstaak Het onderzoeken en ontwerpen van een embedded media-object dat optimaal inspeelt 

op de zintuigen en actiemogelijkheden van een gebruiker in een specifieke context. 

4. Studiepunten, studielast en 

contacttijd 

7.5, 210. 

Geprogrammeerde contacttijd: 3 * 1 * 12 = 36 uur 
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Geprogrammeerde onderwijstijd voor zelfwerkzaamheid: 162 uur 

Tentamentijd: 12 uur. 

5. Ingangseisen N.v.t. 

6. Algemene omschrijving 

 

Bij het ontwerp van interactieve producten speelt context een heel erg belangrijke rol. 

Een product dat in de auto gebruikt wordt moet andere eigenschappen hebben dan een 

product dat in de klas gebruikt wordt. Je kan er bij EMO vaak niet vanuit gaan dat de 

gebruiker zijn volle aandacht bij het product heeft. Binnen deze course zal de nadruk 

liggen op het analyseren van context en de haken en ogen van het ontwerpen binnen een 

bepaalde gebruikscontext.  

7. Competenties DfC-1. De student is in staat om de relevante eigenschappen van de context in kaart te 

brengen. 

DfC-2. De student kan de essentie van verschillende concepten samenvoegen en vertalen 

naar een passend interactieontwerp. 

DfC-3. De student vertaalt een ontwerp naar verschillende prototypes en identificeert na 

testen de sterke en zwakke punten van dat ontwerp en voert eventueel verbeteringen 

door. 

 

8. Beoordelingsdimensies 

Competentie Beoordelingsdimensies Deeltentamen 

DfC-1  De student maakt gebruik van metaforen om het ontwerp te vormen en uit te 
leggen aan de gebruiker. 

 De student maakt een contextmodel van de beoogde gebruikscontext van een 
Embedded Media-object en sluit het ontwerp hierop aan. 

 De student kijkt kritisch naar verschillende concepten en benoemt hiervan 
krachten en zwakten in relatie tot de beoogde gebruikscontext. 

Kennistoets/ 

Ontwerpopdrachten  

DfC-2  De student bouwt zijn ontwerp op en verantwoordt het aan de hand van de action 
cycle van Norman. 

 De student legt uit hoe de onderdelen van het MPI-model terugkomen in het 
interactiemodel van de door hem ontworpen EMO. 

 De student speelt met het ontwerp in op hoe gebruikers betekenis geven aan 
zaken en vereenvoudigt zodoende de interactie met het ontwerp. 

 De student begrijpt het belang van privacy & controle binnen een EMO en houdt 
hier rekening mee tijdens het ontwerp. 

Kennistoets/ 
Ontwerpopdrachten 

DfC-3  De student toont aan bij zijn prototype nagedacht te hebben over de keuzes in 
materiaal, techniek en vorm, passende bij de beoogde interactie. 

 De student kiest voor één of meerdere interactieparadigma’s en verantwoordt 
deze keuze(s). 

 De student laat zien dat hij informatie inzet als ontwerpmateriaal.    

 De student speelt met het ontwerp in op hoe mensen visueel, auditief en tactiel 
waarnemen. 

 De student test zijn ontwerp met gebruikers op adequate wijze. 

Kennistoets 

Opdrachten 

9. Tentaminering 

 

 

 

 

Code tentamen S_Kennistoets 

Naam tentamen Toets 

Deeltentamenvorm Schriftelijk tentamen 

Deeltentamenbeschrijving Kennistoets met open vragen 

Aantal examinatoren 1 

Beoordeling Individueel cijfer (1 t/m 10) 
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Minimaal resultaat 5.5  

Weging (%) 40 

Tentamenmoment Zie toetsrooster in i-SAS 

 

Code tentamen OntwOpd_1 

Naam tentamen Ontwerpen/prototypen 1 

Deeltentamenvorm Opdracht 

Deeltentamenbeschrijving Ontwerpen/prototypen, practicum 

met presentatie (1) 

Aantal examinatoren 1 

Beoordeling Groepscijfer (1 t/m 10) 

Minimaal resultaat 5.5  

Weging (%) 20 

Tentamenmoment Zie toetsrooster in i-SAS 

 

Code tentamen OntwOpd_2 

Naam tentamen Ontwerpen/prototypen 2 

Deeltentamenvorm Opdracht 

Deeltentamenbeschrijving Ontwerpen/prototypen, practicum 

met presentatie (2) 

Aantal examinatoren 1 

Beoordeling Groepscijfer (1 t/m 10) 

Minimaal resultaat 5.5 

Weging (%) 40 

Tentamenmoment Zie toetsrooster in i-SAS 
 

10. Onderwijsperiode Zie Opleidingsstatuut (deel 1) en lesrooster. 

11. Maximum aantal deelnemers N.v.t. 

 

Design Research (DeRe) 

1. Naam en code OWE Design Research (I-EMO DeRe) 

2. Opleiding & doelgroep CMD-studenten deeltijd hoofdfase 

3. Beroepstaak Het onderzoeken en ontwerpen van een embedded media-object dat optimaal inspeelt op 

de zintuigen en actiemogelijkheden van een gebruiker in een specifieke context. 

4. Studiepunten, studielast 

en contacttijd 

7.5, 210. 

Geprogrammeerde contacttijd: 3 * 3 * 9 = 81 uur 

Geprogrammeerde onderwijstijd voor zelfwerkzaamheid: 13 * 9 = 117 uur 

Tentamentijd: 12 uur. 

5. Ingangseisen N.v.t. 

6. Algemene omschrijving 

 

Op welke manier kun je gebruikers wel en niet inzetten in het ontwerp van intelligente 

producten? Ze kunnen zich immers vaak moeilijk een voorstelling maken van de impact van 
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nieuwe technologieën. Welke oplossingsrichtingen zijn er voor het ontwerp van intelligente 

producten?  

In deze course leren we je een aantal denkrichtingen en technieken die je kunnen helpen bij 

het ontwerpen van EMO-toepassingen. Om met klanten te kunnen communiceren over 

toekomstige producten maak je ideeën concreet in de vorm van prototypes (modellen, 

schetsen, scenario’s etc.). Op deze manier krijg je samen met de klant zicht op wat wel en 

niet zou kunnen werken in de context of use van de (verschillende) klanten. Binnen de 

course benaderen we interactieparadigma’s, literatuur- en kwalitatief onderzoek vanuit een 

user centered design (UCD)-invalshoek en kijken we naar ontwerpkansen.  

7. Competenties DeRe-1. De student heeft de kennis van de krachten die in integratief ontwerp een rol 

spelen en de student begrijpt hoe deze met de 1:10:100 methode gebalanceerd kunnen 

worden. 

DeRe-2. De student heeft een overzicht van de verschillende waarden, doelen en 

oplossingen die in bestaande interactie paradigma’s worden gehuldigd, kan deze in 

bestaande interactieve producten herkennen en toepassen in het ontwerp van nieuwe 

producten.  

DeRe-3. De student kan verschillende strategieën en methoden uit de Methodenkaart voor 

Praktijkonderzoek verantwoorden en inzetten in een ontwerpvraagstuk. Hij kan de 

resultaten uit dit onderzoek duiden in termen van de kwaliteit en bruikbaarheid voor de 

ontwerpoplossing.  

DeRe-4. De student kan op basis van onderzoek naar bestaande oplossingen een benchmark 

maken en deze gebruiken om ontwerpruimte en kansen te onderzoeken. 

DeRe-5. De student kan aspecten van een ontwerp of concept met een gebruiker 

communiceren/testen met een goed gekozen combinatie van verschillende prototypes en 

hij kan de prototypes maken en verantwoorden aan de hand van de specifieke doelen die 

voor het prototype zijn gesteld. 

8. Beoordelingsdimensies 

Competentie Beoordelingsdimensies Tentamen 

DeRe-1 

 

 

De student ontrafelt vanuit design- en userperspectief een product 

vanuit de Houde & Hill-typologie, hij beschouwt de samenhang ertussen 

kritisch en hij schat in in hoeverre de benoemde samenhang een 

algemeen verschijnsel is of dat die gekoppeld is aan het product of 

persoonlijke voorkeuren.  

Integratief Ontwerp 

DeRe-2  De student kent de verschillende interactieparadigma’s en hij laat aan de 

hand van voorbeelden zien wat voor oplossingen er vanuit het 

paradigma worden aangedragen om interactie te ontwerpen die aan 

bepaalde waarden, doelen en schoonheid voldoen. 

Kennistoets/Ontwerpopdrachten 

DeRe-3  De student doorloopt bij het beantwoorden van vragen die hij 

tegenkomt in zijn ontwerpvraagstuk de hele onderzoekscyclus waarbij hij 

doel, relevantie en hoofd- en deelvragen formuleert in een logische 

samenhang, waarbij hij strategie- en methodiekkeuze onderbouwt. 

Ontwerpopdrachten 

DeRe-4 De student benadert een gegeven gebruikersprobleem vanuit 

verschillende invalshoeken en hij laat door gedegen bronnenonderzoek 

oplossingsrichtingen zien die de state of the art op het betreffende 

gebied representeren. 

Ontwerpopdrachten 
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DeRe-5 De student vertaalt verschillende aspecten van een ontwerp naar 

doelgerichte prototypes die hij test met gebruikers en experts en hij 

duidt vervolgens de betekenis van de uitkomst van de test voor de 

volgende iteratie in zijn ontwerpproces.  

Ontwerpopdrachten 

9. Tentaminering  

Code tentamen IntOpd 

Naam tentamen Verwerkingsopdracht IntOpd 

Deeltentamenvorm Opdracht 

Deeltentamenbeschrijving Verwerkingsopdracht bij ontwerpen 

(integratief ontwerp). 

Aantal examinatoren 1 

Beoordeling Individueel cijfer (1 t/m 10) 

Minimaal resultaat 5.5 

Weging (%) 10 

Tentamenmoment Zie toetsrooster in i-SAS 

 

Code tentamen OntwOpd__1 

Naam tentamen Ontwerpen/prototypen 1 

Deeltentamenvorm Opdracht 

Deeltentamenbeschrijving Ontwerpen/prototypen, practicum 

met presentatie (1) 

Aantal examinatoren 1 

Beoordeling Groepscijfer (1 t/m 10) 

Minimaal resultaat 5.5  

Weging (%) 20 

Tentamenmoment Zie toetsrooster in i-SAS 

 

Code tentamen OntwOpd_2 

Naam tentamen Ontwerpen/prototypen 2 

Deeltentamen Opdracht 

Deeltentamenbeschrijving Ontwerpen/prototypen, practicum 

met presentatie (1) 

Aantal examinatoren 1 

Beoordeling Groepscijfer (1 t/m 10) 

Minimaal resultaat 5.5  

Weging (%) 40 

Tentamenmoment Zie toetsrooster in i-SAS 

 

 

Code tentamen S_IP 

Naam tentamen Toets IP 

Deeltentamen Schriftelijk tentamen 

Deeltentamenbeschrijving Kennistoets met open vragen 

Aantal examinatoren 1 

Beoordeling Individueel cijfer (1 t/m 10) 

Minimaal resultaat 5.5 

Weging (%) 30 

Tentamenmoment Zie toetsrooster in i-SAS 
 

10. Onderwijsperiode Zie Opleidingsstatuut (deel 1) en lesrooster. 
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11. Maximum aantal 

deelnemers 

N.v.t. 

 

EMO – Verdiepingsopdracht (EMO ++) 

1. Naam en code OWE EMO – Verdiepingsopdracht (I-EMO ++) 

2. Opleiding & doelgroep CMD-studenten deeltijd hoofdfase 

3. Beroepstaak Het onderzoeken en ontwerpen van een embedded media-object dat optimaal inspeelt 

op de zintuigen en actiemogelijkheden van een gebruiker. 

4. Studiepunten, studielast en 

contactijd 

7.5, 210. 

Geprogrammeerde contacttijd: 3 * 1 * 6 = 18 uur 

Geprogrammeerde onderwijstijd voor zelfwerkzaamheid: 190 uur 

Tentamentijd: 2 uur. 

5. Ingangseisen N.v.t. 

6. Algemene omschrijving 

 

In een team doorloop je een iteratief ontwerptraject. Hierbij werk je met verschillende 

onderzoeks- en ontwerpactiviteiten aan een aantal verdiepende prototypes. 

7. Competenties EMO-1. De student kan zich zelfstandig verder verdiepen in de beroepstaak. 

EMO-2. De student is in staat om onderscheid te maken tussen groeps- en individuele 

belangen, deze te benoemen en gezamenlijk op te lossen. 

EMO-3. De student is in staat om de context van een designoplossing in kaart te brengen 

en mee te laten wegen in de ontwerpoplossing. 

EMO-4. De student toont aan over onderzoekend vermogen te beschikken en kan 

verschillende vormen van onderzoek benoemen en toepassen om tot gewenste 

resultaten te komen. 

EMO-5. De student kan met een integratief ontwerp verschillende aspecten van het 

ontwerp herkennen en benoemen om zo tot een verdiepend ontwerp te komen. 

EMO-6. De student toont aan met een prototyping houding een ontwerp gestalte te 

kunnen geven en interactie tastbaar te kunnen maken. 

8. Beoordelingsdimensies  

Competentie Beoordelingsdimensies Deeltentamen 

EMO-1  Stuurt bewust in zijn eigen beroepsmatige ontwikkeling en reflecteert daar op. 

 Ontwikkelt zich tot een deskundige op het onderwerp van de projectopdracht. 

 Verwerft gedurende het proces waar nodig nieuwe kennis en vaardigheden. 

 Past theorie toe bij het oplossen van een praktisch probleem. 

Verslag 

 

EMO-2  Herkent fasen in een groepsproces en processen in een groep. 

 Kan omgaan met kritische situaties, conflicten en besluitvorming. 
Verslag 

 

EMO-3  Brengt context in kaart. Productoplevering 
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 Kan op basis van context verschillende interatiemethoden tegen elkaar afwegen. 

 Laat gebruikerscontext zien in prototype 
Verslag 

 

EMO-4  Doorloopt de hele onderzoek cyclus waarbij je doel, relevantie, hoofd- en 
deelvragen formuleert in een logische samenhang. 

 Geeft een doordachte en onderbouwde reden voor de keuze voor de 
onderzoeksruimtes (design pattern) die je bezoekt voor de beantwoording van je 
vraag.  

 Beschrijft of toont (beeldmateriaal) de resultaten van je onderzoek neutraal. 

Productoplevering 

Verslag 
 

EMO-5  Werkt met concept-iteraties. 

 Demonstreert een prototyping/ build to design aanpak in het project. 
Productoplevering 

 

EMO-6  Komt in verschillende iteraties tot meerdere unieke prototypes. 

 Maakt onderscheid in verschillende prototypes (what does this prototype 
prototype?) 

 Benoemt en kiest weloverwogen materialen en technieken om in het prototype 
te gebruiken. 

Productoplevering 

 

9. Tentaminering 

 

 

 

 

Code tentamen Producten 

Naam tentamen Productoplevering 

Deeltentamenvorm Beroepsproducten 

Deeltentamenbeschrijving Productoplevering. 

Dossier met alle materialen. 

Aantal examinatoren Minimaal 3 

Beoordeling Groepscijfer 

Minimaal resultaat 5.5  

Weging (%) 50 

Tentamenmoment  Zie toetsrooster in i-SAS 

Compensatie Nvt 

 

Code tentamen IndVerslag 

Naam tentamen Verslag 

Deeltentamenvorm Verslag 

Deeltentamenbeschrijving Individueel verslag met 

verantwoording en reflectie. 

Aantal examinatoren Minimaal 2 

Beoordeling Individueel cijfer 

Minimaal resultaat 5.5  

Weging (%) 50 

Tentamenmoment  Zie toetsrooster in i-SAS 
 

10. Onderwijsperiode Zie Opleidingsstatuut (deel 1) en lesrooster. 

11. Maximum aantal deelnemers n.v.t. 

 

C-Deeltijdproject Deeltijdproject 

Onderwijsperiode  

Overzicht van de 
onderwijseenheden 

# Naam OWE 
Aantal 
studiepunten 

Aantal 
SBU’s 

1 Deeltijdproject 22,5 630 
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waaruit de module is 
opgebouwd 

 

Deeltijdproject 
 

1. Naam en code OWE Deeltijdproject (I-PrSem DT) 

2. Opleiding & doelgroep  Studenten HBO-ICT en CMD deeltijd hoofdfase  

3. Beroepstaak Voer binnen een multidisciplinair team een gegeven projectopdracht uit, op een 

verantwoorde methodische en projectmatige wijze, binnen de gestelde projectgrenzen 

(tijd, geld en kwaliteit). 

4. Studiepunten, studielast, 

contacttijd 

22.5, 630.  

Geprogrammeerde contacttijd 18*4 = 72 uur 
Geprogrammeerde onderwijstijd voor zelfwerkzaamheid = 548 uur. Tentaminering = 10 
uur 

5. Ingangseisen N.v.t.  

6. Algemene omschrijving 

 

Doel van het project is drieledig: 

- Leren samenwerken, communiceren en planmatig werken 
- Eerder opgedane kennis in een nieuwe situatie kunnen toepassen en zo nodig kunnen 

verdiepen.  
- Leren een relatief open opdracht methodisch en projectmatig aan te pakken en tot 

het afgesproken eindresultaat te brengen 

7. Competenties & 

 

8. Beoordelingsdimensies 

Gezien de variatie in door de studenten uit te voeren projectopdrachten is het niet goed 

mogelijk op voorhand de exacte competenties & beoordelingsdimensies aan te geven. De 

opdracht moet in ieder geval een deel van de competenties & beoordelingsdimensies van 

de OWE’s van de betreffende basissemesters (SD, IMC, IxD) raken. 

9. Tentaminering 

 

 

 

 

Code tentamen ProfSkills 

Naam tentamen Professional Skills 

Deeltentamen vorm Verslag 

Deeltentamenbeschrijving Professional Skills. Portfolio met 

bewijsmateriaal + toelichting. 

Aantal examinatoren 1 

Beoordeling Individueel cijfer 

Minimaal resultaat 5,5  

Weging 1 

Tentamenmoment  Zie toetsrooster in i-SAS 

 

Code tentamen DomComp 

Naam tentamen Domeincompetenties 

Deeltentamen vorm Verslag 

Deeltentamenbeschrijving Domeincompetenties (incl. 

methodisch werken). Portfolio met 

bewijsmateriaal + toelichting. 
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Aantal examinatoren 1 

Beoordeling Individueel cijfer 

Minimaal resultaat 5,5  

Weging  1 

Tentamenmoment  Zie toetsrooster in i-SAS 

 

Code tentamen EindProd 

Naam tentamen Eindproduct (incl methodisch 

werken) 

Deeltentamen vorm Beroepsproduct 

Deeltentamenbeschrijving Eindproduct (incl. projectmatig  

werken) 

Aantal examinatoren 1 

Beoordeling Groepscijfer 

Minimaal resultaat 5,5  

Weging 1 

Tentamenmoment  Zie toetsrooster in i-SAS 
 

10. Onderwijsperiode  Elk semester, bij voldoende deelnemers. 

11. Maximum aantal deelnemers N.v.t. 

 

 

Stage (HBO-ICT en CMD) 
 

1. Naam en code OWE Stage (I-Stage) 

2. Opleiding & doelgroep HBO-ICT studenten deeltijd hoofdfase (cohorten tot en met 2015-2016) 

3. Beroepstaak  Meewerken in de beroepspraktijk waarvoor wordt opgeleid 

4. Studiepunten, studielast en 

contacttijd 

 

30 EC, 840 uur 

Geprogrammeerde contacttijd: 4 * 2,5 = 10 uur 

Geprogrammeerde onderwijstijd voor zelfwerkzaamheid: 825 uur 

Tentamentijd: 5 uur 

5. Ingangseisen 

 

 Afgeronde propedeuse + 30 EC in de hoofdfase (uitgezonderd minor) behaald 

 De stageplaats is uiterlijk zes onderwijsweken (zie jaarrooster van de HAN) voor de 
start ingediend bij het praktijkbureau ter goedkeuring 

 De stageplaats is uiterlijk drie onderwijsweken (zie jaarrooster van de HAN) voor de 
start voorlopig goedgekeurd door de praktijkcoördinator 

6. Algemene omschrijving 

 

Het doel van de stage is: 

o werkervaring opdoen in een beroepscontext die past binnen het opleidingsprofiel; 

o ervaring opdoen met het maken van concrete beroepsproducten op minimaal het 

niveau van de hoofdfasesemesters die zijn gevolgd; 

o zich een beeld vormen van en inzicht verkrijgen in het beroepenveld: welke methoden, 

technieken en standaarden worden er gebruikt. 

De competenties voor de stage liggen daarom op het kunnen toepassen in de 

beroepspraktijk van de tot dan toe in de studie opgedane competenties (kennis, 

vaardigheden en attitude) en het leren kennen van de beroepspraktijk. De student gaat 
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daartoe in de stageverlenende organisatie werkzaamheden op (aspirant-) hbo-niveau 

verrichten die passen binnen het opleidingsprofiel en aansluiten bij de semesters uit de 

hoofdfase door mee te werken aan enkele projecten. 

Om de competenties die voor de stage gelden te kunnen behalen worden aan de 

stageverlenende organisatie een aantal eisen gesteld die zijn vastgelegd in de 

stagehandleiding. 

Het is de verantwoordelijkheid van de student tijdig een geschikte stageplek te vinden en 

de stageplek en organisatie te toetsen aan het voldoen aan de eisen voorafgaand aan het 

indienen van de stageplaats.  

7. Competenties S-1. De student kan de binnen het opleidingsprofiel, specifiek de semesters uit de 

hoofdfase en daarvan uitgesloten de minor, opgedane competenties (kennis, 

vaardigheden en attitude) toepassen bij werkzaamheden en de totstandkoming van 

beroepsproducten in de beroepspraktijk 

S-2. De student kan de overeenkomsten en/of verschillen benoemen en beschrijven in de 

uitvoering van de werkzaamheden en de totstandkoming van beroepsproducten in de 

praktijk van de stageorganisatie met de aanpak en totstandkoming van beroepsproducten 

zoals geleerd binnen het opleidingsprofiel en kan daarover een persoonlijk en 

beargumenteerd oordeel geven 

S-3. De student kan keuzes verantwoorden en onderbouwen in de totstandkoming van de 

beroepsproducten en hierbij refereren aan methoden, technieken en standaarden die 

actueel en/of gebruikelijk zijn in het beroepenveld en dusdanig aantonen dat methodisch 

is gewerkt 

S-4. De student kan reflecteren op en lering trekken uit beroepsmatig functioneren en 

zichzelf daarin bijsturen en ontwikkelen 

S-5. De student levert alle verslagen en beroepsproducten in conform de ICA-

controlekaart (structuur, spelling, stijl, doelgroepgericht, bronvermelding e.d.) 

8. Beoordelingsdimensies   

Competentie Beoordelingsdimensies Deeltentamen 

S-1  Bewijst aan de hand van beroepsproducten die het resultaat zijn van eigen 

werkzaamheden en de totstandkoming daarvan dat uitgevoerde 

werkzaamheden en opgeleverde beroepsproducten minimaal voldoen aan het 

niveau van specifiek de semesters uit de hoofdfase, daarvan uitgesloten de 

minor, van zijn opleidingsprofiel 

 Hiertoe selecteert de student minimaal drie en maximaal zeven (deel-)producten 

die hij zelfstandig heeft gemaakt en levert deze op voor de beoordeling van de 

stage 

 Bij de producten kiest de student zodanig dat de selectie voldoende variatie 

aantoont en een representatief beeld geeft van de breedte van zijn 

werkzaamheden en beroepsproducten tijdens de stage. 

VerslagEind 

S-2  Beschrijft de overeenkomsten en/of verschillen in de aanpak in de praktijk van 

de geselecteerde producten met de aanpak zoals geleerd in twee van de 

gevolgde semesters in de hoofdfase; Dat zowel ten aanzien van de 

vakinhoudelijke als van de procesmatige en de professionele aanpak van de 

werkzaamheden. Uit deze analyse komt naar voren dat de student hetgeen hij in 

de semesters heeft geleerd kan plaatsen in de werkzaamheden van de 

beroepspraktijk 

 Beschrijft in een persoonlijk en beargumenteerd oordeel de voornoemde 

gevonden overeenkomsten en/of verschillen 

VerslagEind  
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S-3  Beschrijft het totstandkomingsproces van de ter beoordeling aangeleverde 

beroepsproducten 

 Beschrijft en onderbouwt de keus voor methoden, technieken, standaarden en 

tools in de totstandkoming van deze beroepsproducten  

 Toont hiermee aan dat er gefundeerde keuzes zijn gemaakt en planmatig is 

gewerkt 

 Beschrijft hoe is gezocht naar acceptatie, hoe is getest en geëvalueerd en toont 

aan dat er iteratief is gewerkt 

VerslagEind 

S-4  Er is gereflecteerd op zijn beroepsmatige functioneren 

 Beschrijft hiertoe werkzaamheden, het methodisch werken en de opgedane 

competenties binnen de stage  

 Beschrijft minimaal twee situaties die goed gingen en ook minimaal twee 

situaties die voor verbetering vatbaar zijn 

 Deze zijn zodanig beschreven en geanalyseerd dat duidelijk is wat er aan de hand 

was, en beschrijft in dit kader zijn sterkere en zwakkere punten en hoe hij 

zichzelf heeft bijgestuurd en gemotiveerd wat hij hiervan leert ‘voor de rest van 

zijn leven’ 

VerslagEind 

S-5  Alle schriftelijke producten zijn doel- en doelgroepgericht geschreven en de tekst 

voldoet aan de eisen van de ICA-controlekaart 

VerslagEind 

9. Tentaminering 

 

 

 

Code deeltentamen VerslagEind 

Naam deeltentamen Stageverslag 3 

Deeltentamenvorm Verslag, Beroepsproduct 

Deeltentamenbeschrijving  Verantwoordingsverslag: beschrijving van de 

aspecten genoemd in de beoordelingsdimensies 

van de stage 

 Beroepsproduct: minimaal 3 

(deel)beroepsproducten die de student in de 

stage heeft gemaakt 

Aantal examinatoren 2 

Beoordeling Individueel cijfer (1 t/m 10) 

Minimaal resultaat 5,5 

Weging (%) 100% verdeeld als volgt: 

75% voor methodisch werken en 

beroepsproducten (S1 t/m S3) 

25% voor reflectie (S4) 

Knock out voor ICA controlekaart (S5) 

Deeltentamenmoment Zie toetsrooster in i-SAS 
 

10. Onderwijsperiode Zie Opleidingsstatuut (deel 1) en stagehandleiding 

11. Maximum aantal deelnemers N.v.t. 

 

Afstudeerproject (studenten profielenmodel HBO-ICT) 
 

1. Naam en code OWE Afstudeerproject (I-AOD) en Integrale toets niveau 3 

2. Opleiding & doelgroep  HBO-ICT studenten deeltijd hoofdfase, profielenmodel 
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3. Beroepstaak  Uitvoeren van een beroepsopdracht in de beroepspraktijk 

4. Studiepunten, studielast en 

contacttijd 

30EC, 840 uur 

Geprogrammeerde contacttijd: 4 * 2,5 = 10 uur 

Geprogrammeerde onderwijstijd voor zelfwerkzaamheid: 825 uur 

Tentamentijd: 5 uur 

5. Ingangseisen  210 EC behaald 

 Het projectvoorstel is uiterlijk op de gestelde termijn (zie jaarrooster van de HAN) 
voor de start ingediend bij het praktijkbureau 

 Het projectvoorstel is uiterlijk twee onderwijsweken (zie jaarrooster van de HAN) 

voor de start voorlopig goedgekeurd door de praktijkcoördinator 

6. Algemene omschrijving Het doel van het afstuderen is om vast te stellen of de student voldoende bekwaam is om 

adequaat te handelen in taaksituaties die representatief zijn voor de kerntaken van het 

beroep waarvoor wordt opgeleid. 

De student moet die bekwaamheid demonstreren door het individueel en zelfstandig 

uitvoeren van een beroepsopdracht die leidt tot één of meer beroepsproducten. Het 

niveau van die beroepsopdracht dient representatief te zijn voor het niveau van de taken 

die een beginnende professional in de beroepspraktijk moet kunnen uitvoeren. De 

student moet de totstandkoming ervan verantwoorden, de keuzes die hij heeft gemaakt 

onderbouwen en hij moet laten zien wat hij van het project heeft geleerd. 

Het is de verantwoordelijkheid van de student tijdig een geschikt project te vinden. Er 

worden een aantal kwaliteitseisen aan gesteld die zijn vastgelegd in de 

afstudeerhandleiding. De organisatie waarin het project wordt uitgevoerd moet een 

opdrachtgever leveren die als probleemeigenaar optreedt en een procesbegeleider op 

minimaal hbo-niveau. Bij de start van het afstudeerproject krijgt de student een 

docentbegeleider vanuit school toegewezen. 

7. Competenties AOD-1. De student kan als een beginnende professional individueel en zelfstandig een 

authentieke beroepsopdracht uitvoeren die leidt tot een of meer beroepsproducten en 

de uitvoering ervan verantwoorden en voldoen aan de eindkwalificaties van zijn profiel 

8. Beoordelingsdimensies   

Competentie Beoordelingsdimensies Deeltentamen 

AOD-1  Beschrijft de context en maakt een analyse van de beroepsopdracht. 

 Beschrijft mogelijkheden om de gewenste situatie (zoals beschreven in de 

context en analyse) te bereiken en kiest een oplossingsrichting die optimaal 

is. 

 Maakt een uitwerking van de gevraagde beroepsproducten op basis van de 
gekozen oplossingsrichting. 

 Definieert een proces om zelfstandig tot de gevraagde beroepsproducten 
te komen. Bewaakt de planning en stelt die zo nodig adequaat en 
gemotiveerd bij. Communiceert, rapporteert, en werkt waar nodig samen 
op het niveau van een beginnende professional. 

 Verantwoordt de beroepsstandaarden die voor de totstandkoming van de 

beroepsproducten zijn gebruikt, geeft een onderbouwing van de keuzes die 

zijn gemaakt. Reflecteert op het eigen handelen in de beroepspraktijk, 

verklaart wat er goed en fout ging, en beschrijft uitgangspunten voor een 

mogelijk betere aanpak. 

Eindbeoordeling 
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9. Tentaminering 

 

 

 

Code deeltentamen Eindbd 

Naam deeltentamen Eindbeoordeling 

Deeltentamenvorm Beroepsproducten, Verslag, Presentatie, 
Mondeling tentamen 

Deeltentamenbeschrijving Beroepsproducten: hangen af van de opdracht 

Verslag: verantwoording beroepsstandaarden 

(voor zover niet in de beroepsproducten), 

verantwoording proces, en reflectie 

Presentatie: presentatie tijdens afstudeersessie 
Mondeling tentamen: verdediging op 
afstudeersessie n.a.v. het afstudeerproject 

Aantal examinatoren Minimaal 2 (intern), zo mogelijk 3 (2 intern, 1 

extern) 

Beoordeling Individueel cijfer 

Minimaal resultaat 5.5 

Weging 100% 

Deeltentamenmoment Zie afstudeerrooster in i-SAS 
 

10. Onderwijsperiode Zie Opleidingsstatuut (deel 1) en afstudeerhandleiding 

11. Maximum aantal deelnemers N.v.t. 
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Afstudeerproject (studenten profielenmodel CMD) 
 

1. Naam en code OWE 
 

Afstudeerproject (I-AOD) en Integrale toets niveau 3 

2. Opleiding & doelgroep CMD studenten deeltijd, profielenmodel  

3. Beroepstaak  

 
Uitvoeren van een beroepsopdracht in de beroepspraktijk  

 

4. Studiepunten, studielast 

en contacttijd 

 

30 EC, 840 uur. 

Geprogrammeerde contacttijd: 4 * 2,5 = 10 uur 

Geprogrammeerde onderwijstijd voor zelfwerkzaamheid: 825 uur 
Tentamentijd: 5 uur. 

5. Ingangseisen 

 
 210 EC behaald. 

 Het projectvoorstel is uiterlijk op de gestelde termijn (zie jaarrooster van de HAN) voor de 

start ingediend bij het praktijkbureau. 

Het projectvoorstel is uiterlijk twee onderwijsweken (zie jaarrooster van de HAN) voor de 

start voorlopig goedgekeurd door de praktijkcoördinator. 

6. Algemene omschrijving 

 

Het doel van het afstuderen is om vast te stellen of de student voldoende bekwaam is om 

adequaat te handelen in taaksituaties die representatief zijn voor de kerntaken van het 

beroep waarvoor wordt opgeleid. 

De student moet die bekwaamheid demonstreren door het individueel en zelfstandig 

uitvoeren van een beroepsopdracht die leidt tot één of meer beroepsproducten. Het niveau 

van die beroepsopdracht dient representatief te zijn voor het niveau van de taken die een 

beginnende professional in de beroepspraktijk moet kunnen uitvoeren. De student moet de 

totstandkoming ervan verantwoorden, de keuzes die hij heeft gemaakt onderbouwen en hij 

moet laten zien wat hij van het project heeft geleerd. 

Het is de verantwoordelijkheid van de student tijdig een geschikt project te vinden. Er worden 

een aantal kwaliteitseisen aan gesteld die zijn vastgelegd in de afstudeerhandleiding. De 

organisatie waarin het project wordt uitgevoerd moet een opdrachtgever leveren die als 

probleemeigenaar optreedt en een procesbegeleider op minimaal hbo-niveau. Bij de start van 

het afstudeerproject krijgt de student een docentbegeleider vanuit school toegewezen. 

7. Competenties Ontwerpproces 

[Ontwerpproces Inrichten, niveau 3] 

Je kunt een ontwerpproces organiseren en daarbinnen verschillende methoden en 

technieken toepassen voor het conceptualiseren, realiseren en evalueren van een 

ontwerp.   

[Ontwerpproces Bijsturen, niveau 3] 

Je werkt iteratief: je test en evalueert voortdurend de uitkomsten van het 

ontwerpproces bij de doelgroep(en) en je past waar nodig het proces en je ontwerp 

aan.  

[Samen Ontwerpen, niveau 3]   

Je bent in staat om het ontwerpproces samen met anderen te doen: met andere 

disciplines, de opdrachtgever(s), de doelgroep(en) en eindgebruiker(s).   

Onderzoeken 

[Ontwerponderzoek, niveau 3] 
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Je doet methodisch onderzoek om tot gefundeerde oplossingen te komen in alle 

fasen van het ontwerpproces. Je kiest en combineert methodes die passen bij de 

inhoud van het onderzoek.  

Oplossingsrepertoire 

Interaction Design 

[Interactie principes, niveau 3] 

Je kunt op basis van actuele gebruiksgerichte ontwerpprincipes een informatie- en 

interactieontwerp maken.  

[Interactie prototypen, niveau 3]   

Je kunt door middel van prototypes een interactieontwerp realiseren waarmee je 

een gebruiker kunt informeren, overtuigen of hun gedrag kunt beïnvloeden.   

[Interactie theorie, niveau 3] 

Je baseert je oplossingen op kennis van sociale/cognitieve psychologie en interactie-

esthetiek en kan ze met behulp van deze kennis op die manier verantwoorden.

  

Reflecteren en manifesteren 

[Manifesteren, niveau 3] 

Je kunt zelfstandig een beroepsopdracht uitvoeren. Je kunt gedurende het gehele 

ontwerpproces de uitvoering en resultaten onderbouwen, presenteren en 

documenteren.  

[Reflecteren, niveau 3] 

Je reflecteert op jouw beroepsmatig functioneren en je ontwikkeling. Je bent je 

daarbij bewust van je persoonlijke sterktes en zwaktes. Je kunt jezelf daarin sturen 

en neemt eigen standpunten in.   

8. Beoordelingsdimensies   

9. Tentaminering 

 

 

 

Code tentamen Eindbd 

Naam tentamen Eindbeoordeling 

Deeltentamenvorm Kies verplicht uit de volgende 12: 

 Projectopdracht 

 Assessment 
 

Deeltentamenbeschrijving Projectopdracht: Beroepsproducten: hangen af van de 

opdracht. Verslag: verantwoording beroepsstandaarden 

(voor zover niet in de beroepsproducten), verantwoording 

proces, en reflectie. 

Assessment: Presentatie: presentatie tijdens 

afstudeersessie. 

Mondeling tentamen: verdediging op afstudeersessie 

n.a.v. het afstudeerproject. 

Beoordelingscriteria Ontwerpproces 

[Ontwerpproces Inrichten, niveau 3] 

Je kunt een ontwerpproces organiseren en 

daarbinnen verschillende methoden en 

technieken toepassen voor het 

conceptualiseren, realiseren en evalueren van 

een ontwerp.   

[Ontwerpproces Bijsturen, niveau 3] 

Je werkt iteratief: je test en evalueert 

voortdurend de uitkomsten van het 
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ontwerpproces bij de doelgroep(en) en je past 

waar nodig het proces en je ontwerp aan.  

[Samen Ontwerpen, niveau 3]  

Je bent in staat om het ontwerpproces samen 

met anderen te doen: met andere disciplines, 

de opdrachtgever(s), de doelgroep(en) en 

eindgebruiker(s).  

   

Onderzoeken 

[Ontwerponderzoek, niveau 3] 

Je doet methodisch onderzoek om tot 

gefundeerde oplossingen te komen in alle fasen 

van het ontwerpproces. Je kiest en combineert 

methodes die passen bij de inhoud van het 

onderzoek. 

   

Oplossingsrepertoire 

   

Interaction Design 

[Interactie principes, niveau 3] 

Je kunt op basis van actuele gebruiksgerichte 

ontwerpprincipes een informatie- en 

interactieontwerp maken.  

[Interactie prototypen, niveau 3]  

Je kunt door middel van prototypes een 

interactieontwerp realiseren waarmee je een 

gebruiker kunt informeren, overtuigen of hun 

gedrag kunt beïnvloeden.   

[Interactie theorie, niveau 3] 

Je baseert je oplossingen op kennis van 

sociale/cognitieve psychologie en interactie-

esthetiek en kan ze met behulp van deze kennis 

op die manier verantwoorden. 

     

Reflecteren en manifesteren 

[Manifesteren, niveau 3] 

Je kunt zelfstandig een beroepsopdracht 

uitvoeren. Je kunt gedurende het gehele 

ontwerpproces de uitvoering en resultaten 

onderbouwen, presenteren en documenteren 

[Reflecteren, niveau 3] 

Je reflecteert op jouw beroepsmatig 

functioneren en je ontwikkeling. Je bent je 

daarbij bewust van je persoonlijke sterktes en 

zwaktes. Je kunt jezelf daarin sturen en neemt 

eigen standpunten in. 

   

Aantal examinatoren Minimaal 2 (intern), zo mogelijk 3 (2 intern, 1 extern) 

 

Beoordeling Individueel cijfer (1 t/m 10) 

 

Minimaal resultaat 5,5 
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Weging 100 

Tentamenmoment Zie toetsrooster in i-SAS 
 

10. Onderwijsperiode Zie Opleidingsstatuut (deel 1) en lesrooster 

11. Maximum aantal 

deelnemers 

N.v.t. 

 

Afstudeerproject (studenten semestermodel) 

1. Naam en code OWE Afstudeerproject (I-AOD) en Integrale toets niveau 3 

2. Opleiding & doelgroep HBO-ICT (BIM, I, TI) of CMD studenten voltijd hoofdfase, semestermodel 

3. Beroepstaak Uitvoeren van een afstudeeropdracht bij een externe opdrachtgever 

4. Studiepunten, studielast, 

contacturen 

30, 840. 

Geprogrammeerde contacttijd: 4 * 2,5 = 10 uur 

Geprogrammeerde onderwijstijd voor zelfwerkzaamheid: 825 uur 

Tentamentijd: 5 uur. 

5. Ingangseisen 

 
 210 studiepunten behaald. 

 Het projectvoorstel is uiterlijk zes onderwijsweken (zie jaarrooster van de HAN) voor 

de start ingediend bij het praktijkbureau. 

 Het projectvoorstel is uiterlijk drie onderwijsweken (zie jaarrooster van de HAN) voor 
de start voorlopig goedgekeurd door de praktijkcoördinator. 

6. Algemene omschrijving 

 

Het doel van het afstuderen is om vast te stellen of de student voldoende bekwaam is 

om adequaat te handelen in taaksituaties die representatief zijn voor de kerntaken van 

het beroep waarvoor wordt opgeleid. 

De student moet die bekwaamheid demonstreren door het uitvoeren van een 

beroepsopdracht die leidt tot één of meer beroepsproducten. Het niveau van die 

beroepsopdracht dient representatief te zijn voor het niveau van de taken die een 

beginnende professional in de beroepspraktijk moet kunnen uitvoeren. De student moet 

de totstandkoming ervan verantwoorden, de keuzes die hij heeft gemaakt onderbouwen 

en hij moet laten zien wat hij van het project heeft geleerd. 

Het is de verantwoordelijkheid van de student tijdig een geschikt project te vinden. Er 

worden een aantal kwaliteitseisen aan gesteld die zijn vastgelegd in de 

afstudeerhandleiding. De organisatie waarin het project wordt uitgevoerd moet een 

opdrachtgever leveren die als probleemeigenaar optreedt en een procesbegeleider op 

minimaal hbo-niveau. Bij de start van het afstudeerproject krijgt de student een 

docentbegeleider vanuit school toegewezen. 

7. Competenties  Minimaal twee domeincompetenties (Analyseren, Adviseren, Ontwerpen, Realiseren 
of Beheren), naar keuze van de student, passend bij de opleiding en de opdracht 

 Onderzoeken  

 Professioneel functioneren (Communiceren, Samenwerken, Planmatig werken, 
Zelfsturing) 

8. Beoordelingsdimensies  

Competentie Beoordelingsdimensies Deeltentamen 
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Onderzoeken  Methoden, technieken en gereedschappen: voldoende beschreven, keuze 
gemotiveerd, passend bij de opdracht en correct toegepast. De 
onderzoeksvragen zijn passend en aansluitend bij de probleemstelling. Som 
van de deelvragen komt overeen met de hoofdvraag. 

 Kwaliteit van opgeleverd onderzoek: Onderzoeksvragen beantwoord en 
conclusies getrokken. Heldere rapportage van de resultaten en hoe die bereikt 
zijn. Heldere conclusies, aanbevelingen. 

 Kwaliteit van het onderzoeksproces: volgens plan uitgevoerd, voldoende 
gedocumenteerd, tussentijds gecontroleerd of de uitvoering van het 
onderzoek voldoet aan oorspronkelijke vraagstelling en onderzoeksmethoden. 

 Literatuurgebruik: relevant, actueel, voldoende onderbouwing gevend, met 

correcte verwijzingen, bronnenlijst ingedeeld volgens APA. 

Eindbeoordeling 

Analyseren  Methoden, technieken en gereedschappen: voldoende beschreven, keuze 
gemotiveerd, passend bij de opdracht en correct toegepast. De analyse is 
passend en aansluitend bij de opdracht. 

 Kwaliteit van opgeleverd analyse: huidige situatie beschreven en gewenste 
situatie in kaart gebracht. Context geanalyseerd (doelgroep/gebruiker, 
content, bedrijf). Verkregen informatie voldoende en relevant voor het doel. 
Geïnterpreteerd vanuit de analysevragen. Heldere rapportage/presentatie van 
de resultaten en hoe die bereikt zijn. Heldere conclusies, aanbevelingen. 
Requirements opgesteld, gerubriceerd, voorzien van prioriteiten en afgestemd 
op de opdracht. 

 Kwaliteit van het analyseproces: volgens plan uitgevoerd, voldoende 
gedocumenteerd. Tussentijds gecontroleerd of de uitvoering van de analyse 
voldoet aan oorspronkelijke vraagstelling. 

Eindbeoordeling  

Adviseren  Methoden, technieken, gereedschappen: voldoende beschreven, alternatieven 
overwogen, keuze gemotiveerd, passend bij de opdracht en correct toegepast. 

 Kwaliteit van het opgeleverde advies: gebaseerd op analyse-
/onderzoeksresultaten en passend bij probleemstelling, professioneel 
onderbouwd, helder en overtuigend gepresenteerd. Voorstellen gedaan voor 
een vervolgtraject. 

 Kwaliteit van het adviesproces: volgens plan uitgevoerd, alternatieven 
afgewogen, haalbaarheid getoetst, draagvlak gecreëerd. 

Eindbeoordeling 

Ontwerpen  Methoden, technieken, gereedschappen: voldoende beschreven, alternatieven 
overwogen, keuze gemotiveerd, passend bij de opdracht en correct toegepast. 

 Kwaliteit van het ontwerp: voldaan aan eisen en wensen, consistent, in 
hoeverre innovatief. Voldoende gedocumenteerd en geschikt voor realisatie 
door derden. Functioneel ontwerp en/of overdrachtsdocument. 

 Kwaliteit van het ontwerpproces: volgens plan uitgevoerd, professionele 
ontwerpkeuzes gemaakt, gemotiveerd en voldoende gedocumenteerd. 
Alternatieve ontwerpoplossingen onderzocht en afgewogen. Tussentijdse 
ontwerpen geëvalueerd in overleg met opdrachtgever en doelgroep. 

Eindbeoordeling 

Realiseren  Methoden, technieken, gereedschappen: voldoende beschreven, keuze 
gemotiveerd, passend bij de opdracht en correct toegepast. 

 Kwaliteit van de realisatie: product gerealiseerd conform ontwerp en geldende 
richtlijnen. Kwaliteitseisen gesteld en geborgd. Product ingevoerd. Product 
overdraagbaar. 

 Kwaliteit van het realisatieproces: volgens plan uitgevoerd, professionele 
realisatiekeuzes gemaakt en gemotiveerd. Tussentijds gecontroleerd of 
product voldoet aan ontwerp, richtlijnen, eisen en wensen. 

Eindbeoordeling 

Beheren  Methoden, technieken, gereedschappen: beschreven, keuze gemotiveerd, 
passend bij de opdracht en correct toegepast. 

 Kwaliteit van exploitatie en beheer: goed georganiseerd. Vereiste continuïteit 
gewaarborgd. Overdraagbaar: beheertaken en processen beschreven. Alle 

Eindbeoordeling  
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consequenties van wijzigingsvoorstellen voor exploitatie en continuïteit van 
het product beoordeeld. 

 Kwaliteit van het proces: volgens plan uitgevoerd, professionele keuzes 
gemaakt en gemotiveerd. Tussentijds gecontroleerd of exploitatie- en 
beheerplan voldoet aan richtlijnen, eisen en wensen. 

Communiceren  Communiceert op correcte wijze zowel mondeling als schriftelijk. 

 Doel- en doelgroepgericht. 

 Structuur helder en compleet: correcte inleiding, inhoudsopgave en indeling in 

hoofdstukken en paragrafen. Heldere samenvatting met beknopte 

vraagstelling, weergave van resultaten en conclusie en zelfstandig leesbaar. 

 Taalgebruik: correcte zinsbouw en spelling, consequent in tijdsperspectief 

(gebruik tegenwoordige tijd - verleden tijd), zakelijke stijl. 

 Lay-out helder en verzorgd: visuele hiërarchie, consequent kleurgebruik, 

passende illustraties. 

Eindbeoordeling 

Samenwerken   Maakt afspraken en komt deze na. 

 Deelt kennis en ervaring met teamleden. 

 Overlegt over taakverdeling. 

 Voldoende zelfstandig, tijdige terugkoppeling. 

 Levert inhoudelijke bijdragen in een overleg, doet zo nodig een beroep op 

anderen. 

Eindbeoordeling  

Planmatig 

werken 

 Voorbereiding: aanpak concreet uitgewerkt, realistische planning, 

mijlpaalproducten helder gedefinieerd.  

 Uitvoering: volgens PvA te werk gegaan, projectmethode daadwerkelijk 

gevolgd, mijlpaalproducten volgens plan gerealiseerd, voortgang bewaakt. 

 Verslag: projectdefinitie helder, voldoende diepgaand beeld van aanpak, 

voldoende diepgaand beeld van resultaten, conclusies en evaluatie van het 

project: beschrijving producten, onderbouwing keuzes, terugkoppeling naar de 

probleemstelling. 

Eindbeoordeling  

Zelfsturing  Projectevaluatie: levert onderbouwd oordeel over het project. 

 Reflecteert op eigen professioneel handelen, beschrijft leereffect.  

 Actief gezocht naar kennisbronnen en open voor andere inzichten. 

 Persoonlijke reflectie: beschrijft persoonlijke ontwikkeling in relatie tot project. 

Eindbeoordeling 

9. Tentaminering 

 

 

 

 

Code deeltentamen Eindbd 

Naam deeltentamen Eindbeoordeling 

Tentamenvorm Beroepsproducten, Verslag, Presentatie 

Tentamenbeschrijving Beroepsproducten (hangen af van de 

opdracht), afstudeerverslag en presentatie & 

verdediging conform gestelde eisen 

Aantal examinatoren 2 (intern), zo mogelijk 3 (2 intern, 1 extern) 

Beoordeling Individueel cijfer (1 t/m 10) 

Minimaal resultaat 5,5 

Weging 100% 

Deeltentamenmoment  Zie afstudeerrooster in i-SAS 

 

Het eindcijfer wordt berekend als het gewogen gemiddelde van de cijfers voor de 

volgende onderdelen:  
1. Afstudeerverslag (30%)  
2. Afstudeerwerk - competentie Onderzoek (13⅓%) 
3. Afstudeerwerk - eerste gekozen domeincompetentie (13⅓%)  
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4. Afstudeerwerk - tweede gekozen domeincompetentie (13⅓%) 
5. Eindpresentatie en verdediging (10%)  
6. Professioneel functioneren (20%)  

Alle onderdelen (1 t/m 6) moeten voldoende (>= 5,5) zijn om te slagen voor het 

afstudeerproject.  

Een onderdeel wordt beoordeeld op basis van een aantal aspecten (zie 

afstudeerhandleiding ICA 2017-2018). De beoordeling op een aspect wordt uitgedrukt in 

een geheel cijfer (1 t/m 10).  

Het cijfer voor het onderdeel is het gemiddelde van de cijfers voor de aspecten, tenzij 

een aspect met een cijfer lager dan 5 wordt beoordeeld. Een cijfer lager dan 5 voor een 

of meerdere aspecten levert een onvoldoende op voor het betreffende onderdeel, 

waardoor de student is gezakt voor het afstudeerproject. 

10. Onderwijsperiode  Zie Opleidingsstatuut (deel 1) en afstudeerrooster. 

11. Maximum aantal 

deelnemers 

N.v.t. 

 

Hoofdstuk 4: Verkorte programma’s  
Conform artikel 7.9 lid 5 van de OER  

Niet van toepassing  

 

Hoofdstuk 5: Gegevens HAN-gecertificeerde minoren en daartoe 

behorende onderwijseenheden  
Conform artikel 3.4 lid 8 van de OER  

 

HBO ICT Software Engineering 

I-MAD-DT Mobile Application Development (MAD) 

Ingangseisen Geen  

Onderwijsvorm Deeltijd 

  Naam EVL Studiepunten Aantal (deel)tentamens 

Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 

1 Mobile applicaties ontwikkelen basis 7,5 2 

2 
Mobile applicaties ontwikkelen 
advanced 

7,5 2 

3 Project 15 1 
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Omschrijving module 

In de minor Mobile Application Development van de HAN is gericht op het 
ontwikkelen van  native applicaties voor iOS en Android. 
De minor is opgesplitst in twee delen. Hetet eerste deel bestrijkt de 
basisprincipes van beide platforms. In het tweede deel verdiepen we deze 
kennis en zijn de eigenschappen en mogelijkheden van mobiele apparaten 
aan de orde, in een onderzoeksproject.    
 
Het betreft onder andere de volgende technieken:  

 iOS 

 Android 

 Swift 

 Ontwerpen voor Mobiel 

 UI 

 Locatiebepaling 

 Sensoren 

 Mobiel Netwerk 

 Persistentie 

 

Het onderzoeksproject biedt de gelegenheid om onderzoek te doen naar 
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van mobiel, of een gerelateerd mobiel 
platform. Dit onderzoeksproject wordt afgesloten met een rapport en een 
workshop voor studenten van ICA. 

 

EVL 1 – Mobile applicaties ontwikkelen basis 

I-MAD-1-DT Mobile applicaties ontwikkelen basis 

Beroepstaak/taken  
Ontwikkel de userinterface en applicatiestructuur voor een native app voor mobiele apparaten 
die iOS of Android als besturingssysteem draaien. 

Eindkwalificatie(s) / 
competentie(s) 

De student kan de applicatie-architectuur voor een iOS applicatie ontwerpen en realiseren en 

kan een userinterface voor een iOS applicatie realiseren. 

Aantal studiepunten 7,5 

Beschrijving van de leeruitkomst(en) waaruit deze EVL is opgebouwd 

Mobile applicaties 
ontwikkelen basis 

De aspirant HBO-ICT’er maakt native applicaties voor iOS en voor Android. Daarbij wordt 

gebruik gemaakt van een ontwikkelomgeving waarmee dat kan (bijvoorbeeld Xcode (iOS) en 

Android Developer Tools). Ook wordt gebruik gemaakt van de moderne talen van de 

betreffende standaarden (bijvoorbeeld Apple Swift).  

Bij de natieve applicaties is gebruik gemaakt van de platform API’s voor iOS en Android. Ook 

dient te worden aangetoond dat het bouwen van userinterfaces voor iOS en Android beheersd 

wordt, evenals de Applicatie-architectuur voor iOS en Android 

TENTAMINERING 

PO_iOS 1 Broncode diverse apps en mondelinge verantwoording 
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Weging  100% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Mobile applicaties ontwikkelen basis 

Tentamenvorm/vormen  Assessment - beroepsproduct 

Tentamenmoment Zie toetsrooster 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria 

Je toont aan de principes en structuren van native applicaties binnen iOS en Android te kennen 

en te kunnen toepassen. Daarbij is gebruike gemaakt van gangbare ontwikkelomgevingen (b.v. 

Xcode (iOS) en Android Developer Tools). Voor iOS is ook gebruik gemaakt van de meest 

recente programmeertalen van de fabrikant (Apple Swift). 

Aangetoond is dat er gebruik gemaakt is van een goede opbouw van de platform API’s voor iOS 

en Android. Er is een onderbouwde en gestructureerde wijze van userinterfaces voor iOS en 

Android gebouwd. 

In de apps is een juiste applicatie-architectuur voor iOS en Android toegepast. 

De applicatie is opgebouwd volgens de geneste MVC-structuur die in iOS wordt aanbevolen. 

Binnen de applicatie wordt op een correcte wijze gebruik gemaakt van de fundamentele 

klassen en methoden. De applicatie voldoet aan de specificaties die door de (Stanford-

)opstellers van de opdracht zijn geformuleerd. De applicatie voldoet aan de kwaliteitseisen die 

door de (Stanford-)opstellers van de opdracht zijn geformuleerd. 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

5,5 

Q&A-1 Voorbereiding van de les 

Weging  0% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Voorbereiding van de les middels opdrachten 

Realiseren kleine applicaties. 

Tentamenvorm/ vormen  Assessment – opdrachten. 

Tentamenmoment Wekelijks 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruikomsten 

Beoordelingscriteria De wekelijkse opdrachten zijn voldoende gemaakt als voorbereiding op de les. 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

Voldoende 

Minimaal oordeel EVL  6   

 

 

EVL 2 – Mobile applicaties ontwikkelen advanced 

I-MAD-2-DT Mobile applicaties ontwikkelen advanced 

Beroepstaak/taken  
Ontwikkel geavanceerdere native apps voor mobiele apparaten die iOS of Android als 
besturingssysteem draaien. 
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Eindkwalificatie(s) / 
competentie(s) 

De student kan de applicatie-architectuur voor een iOS applicatie ontwerpen en realiseren en 

kan een userinterface voor een iOS applicatie realiseren. 

Aantal studiepunten 7,5 

Beschrijving van de leeruitkomst(en) waaruit deze EVL is opgebouwd 

Mobile applicaties 
ontwikkelen advanced 

De aspirant HBO-ICT’er maakt geavanceerdere native applicaties voor iOS en voor Android. 

Daarbij wordt gebruik gemaakt van persistentie, sensoren van de telefoon uitleest, 

multithreading om de UI responsief te houden. Ook wordt er via Internet informatie 

uitgewisseld met servers. 

TENTAMINERING 

PO_iOS 2 Broncode diverse apps en mondelinge verantwoording 

Weging  100% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Mobile applicaties ontwikkelen basis 

Tentamenvorm/vormen  Assessment - beroepsproduct 

Tentamenmoment Zie toetsrooster 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria 

Je toont aan de principes en structuren van native applicaties binnen iOS en Android te kennen 

en te kunnen toepassen. Daarbij is gebruike gemaakt van gangbare ontwikkelomgevingen (b.v. 

Xcode (iOS) en Android Developer Tools). Voor iOS is ook gebruik gemaakt van de meest 

recente programmeertalen van de fabrikant (Apple Swift). 

Aangetoond is dat er gebruik gemaakt is van een goede opbouw van de platform API’s voor iOS 

en Android. Er is een onderbouwde en gestructureerde wijze van userinterfaces voor iOS en 

Android gebouwd. 

In de apps is een juiste applicatie-architectuur voor iOS en Android toegepast. 

De applicatie is opgebouwd volgens de geneste MVC-structuur die in iOS wordt aanbevolen. 

Binnen de applicatie wordt op een correcte wijze gebruik gemaakt van de fundamentele 

klassen en methoden. De applicatie voldoet aan de specificaties die door de (Stanford-

)opstellers van de opdracht zijn geformuleerd. De applicatie voldoet aan de kwaliteitseisen die 

door de (Stanford-)opstellers van de opdracht zijn geformuleerd. 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

5,5 

Q&A-2 Voorbereiding van de les 

Weging  0% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Voorbereiding van de les middels opdrachten 

Realiseren kleine applicaties. 

Tentamenvorm/ vormen  Assessment – opdrachten. 

Tentamenmoment Wekelijks 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruikomsten 

Beoordelingscriteria De wekelijkse opdrachten zijn voldoende gemaakt als voorbereiding op de les. 
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Minimaal oordeel 
deeltentamen  

Voldoende 

Minimaal oordeel EVL  6   

 

EVL 3 – Project 

I-MAD-PRJ-DT Mobile Applicaties Development Project 

Beroepstaak/taken  
Onderzoek een onderwerp binnen het thema van de minor Mobile Application Development 
door gebruik te maken van onderzoeksmethoden en –gereedschappen. 

Eindkwalificatie(s) / 
competentie(s) 

 De student kan zich oriënteren op het onderzoeksgebied en mogelijke onderzoekvragen 

formuleren naar aanleiding van een algemeen omschreven klantvraag, of interessegebied. 

 De student kan op basis van de oriëntatie in overleg met de opdrachtgever een afgebakend 

onderzoek ontwerpen. 

 De student kan in groepsverband verschillende type onderzoeksactiviteiten ondernemen die 

bijdragen aan het verhelderen en/of beantwoorden van een onderzoeksvraag. 

 De student kan de resultaten van een onderzoek op verschillende manieren aan verschillende 

doelgroepen rapporteren. 

Aantal studiepunten 7,5 

Beschrijving van de leeruitkomst(en) waaruit deze EVL is opgebouwd 

Mobile applicaties 
ontwikkelen basis 

In het project toon je aan in groepsverband onderzoek te kunnen doen naar een technologie 

die gerelateerd is aan mobile apps. 

TENTAMINERING 

WS Workshop over het onderzoek 

Weging  40% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Oriënteren op het onderzoeksgebied en mogelijke onderzoekvragen formuleren 

Tentamenvorm/vormen  Assessment - beroepsproduct 

Tentamenmoment Zie toetsrooster 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruitkomsten 

Beoordelingscriteria 

Er is een grote hoeveelheid aan vragen die gebruikt kunnen worden als input voor het 

formuleren van een onderzoeksvraag.  

Er is een omvangrijke lijst aan bronnen en per bron is helder in hoeverre deze mogelijk relevant 

is voor het onderzoek. 

Er is een duidelijke hoofdvraag die als basis kan dienen voor het onderzoekstraject.  

Er zijn meerdere deelvragen die een heldere relatie hebben met de hoofdvraag. 

De gekozen onderzoeksrichting is afgestemd met de opdrachtgever. 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

5,5 

Refl Reflectie over het onderzoek 

Weging  20% 
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Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Reflectie over het totale proces 

Tentamenvorm/ vormen  Presentatie (individueel) 

Tentamenmoment Zie toetsrooster 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruikomsten 

Beoordelingscriteria 
Er is gestructureerd en methodisch gereflecteerd.  
Leerdoelen zijn methodisch geformuleerd. 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

Voldoende 

Rapp Verantwoording 

Weging  40% 

Omvat de 
leeruitkomst(en) 

Verantwoording van het totale proces 

Tentamenvorm/ vormen  Assessment – beroepsproduct (groep), workshop. 

Tentamenmoment Zie toetsrooster 

Beoordelingsdimensies  Zie leeruikomsten 

Beoordelingscriteria Er is een verscheidenheid aan onderzoeksactiviteiten ontplooid. 

Elke onderzoeksactiviteit heeft een duidelijke relatie met een deel van de onderzoeksvraag. 
Het rapport is een goede weerslag van het uitgevoerde onderzoek. 
Er is een heldere samenhang tussen de verschillende onderdelen van het rapport. 
Gebruikt heldere criteria bij het afwegen van verschillende mogelijkheden.  
Het taalgebruik sluit aan bij die van de doelgroep. 

De workshop biedt naast een overzicht van het onderzoek een ervaring waarin er hands-on 
kennis wordt overgedragen aan de doelgroep. 

Minimaal oordeel 
deeltentamen  

5,5 

Minimaal oordeel EVL  6   

 

 

I-MDEB-DT Minor manage and Design E-Business DT (MDEB DT) 

Onderwijsperiode  

Overzicht van de 
onderwijseenheden 
waaruit de module is 
opgebouwd 

# Naam OWE 
Aantal 
studiepunten 

Aantal 
SBU’s 

1 Internet Marketing (I-MDEB IM-DT) 7,5 210 

2 Service Design (I-MDEB SD-DT) 7,5 210 

3 MDEB-DT Project (I-MDEB Pd) 15 420 

 

Internet Marketing DT (IM)  
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1. Naam en code OWE Internet Marketing (I-MDEB IM-DT) 

2. Opleiding en doelgroep CMD-studenten deeltijd hoofdfase (minor) 

3. Beroepstaak Het bedenken en managen van de klantinteractie, met de focus op de digitale 

infrastructuur 

4. Studiepunten, studielast, 

contacttijd 

7.5, 210. 

Geprogrammeerde contacttijd: 3 * 1 * 12 = 36 uur 

Geprogrammeerde onderwijstijd voor zelfwerkzaamheid: 162 uur 

Tentamentijd: 12 uur.  

5. Ingangseisen N.v.t. 

6. Algemene omschrijving 

 

Deze course bestaat uit de onderdelen Online scorecard en Conversie-optimalisatie. Bij 

beide elementen gaat het om online marketing. Online marketing heeft een ware 

revolutie veroorzaakt; het zijn niet meer de oude en welbekende marketingprincipes 

(bijvoorbeeld de 4P’s), die nu ook een digitaal jasje krijgen. 

Bij de Online scorecard gaat het om een ontwikkelen van een kwaliteitssysteem rond de 

website. De methode is een verbijzondering van de balanced scorecard om 

bedrijfsresultaten te meten en te managen. Bij de Online scorecard-methode wordt 

ingezoomd op de webvoorziening aan de hand van vier perspectieven. 

Bij Conversie-optimalisatie kijk je naar de diverse fasen in de marketingfunnel en 

analyseer je het verkeer op een website als onderdeel van Search Engine Optimization 

(SEO). Een Search Engine Advertising (SEA) campagne wordt ingezet om de conversie te 

verhogen. 

7. Competenties IM-1. De student kan een totaaladvies verwoorden inzake de zoekmachine-optimalisatie 

van een website. 

IM-2. De student kan een Adwords-campagne ontwerpen met verantwoording van de 

gekozen zoektermen en inzicht in het bestede budget. 

IM-3. De student kan een Adwords-campagne opzetten en kwalitatieve en kwantitatieve 

resultaten uit de webanalyse verklaren. 

IM-4. De student kan de analyses ten behoeve van een kwaliteitssysteem rondom de 

internetvoorziening maken. 

IM-5. De student kan een kwaliteitssysteem ontwerpen rondom de internetvoorziening 

en kan daarbij de keuze van succesfactoren, indicatoren en meetmethoden aangeven en 

onderbouwen. 

IM-6. De student kan adviseren rond het gebruik en de invoering van een 

kwaliteitssysteem rondom de internetvoorziening. 

8. Beoordelingsdimensies  

Competentie Beoordelingsdimensies Deeltentamen 

IM-1  Kent de drie gebieden waarin SEO actief kan worden toegepast en kan in elk van 

die gebieden aangeven of er verbeteringen kunnen worden aangebracht en zo ja, 

welke. 

 Beantwoordt kennis- en inzichtvragen rondom zoekmachine-optimalisatie 

adequaat. 

Conversie-

optimalisatie 

Toets IM 
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IM-2  Weet relevante zoektermen te vinden (bijv. met de zoekwoordplanner) en te 

verantwoorden. 

 Verklaart hoe het budget is gespendeerd, en reflecteert over het verloop van de 

Adwords-campagne. 

 Beantwoordt kennis- en inzichtvragen rondom Adwords-campagnes adequaat. 

Conversie-

optimalisatie 

Toets IM 

IM-3  Zet binnen een gegeven budget op een verantwoorde manier een Adwords-

campagne op, stuurt indien nodig bij en toont en verklaart resultaten van de 

campagne in grafieken. 

 Beantwoordt kennis- en inzichtvragen rondom Adwords-campagnes adequaat. 

Conversie-

optimalisatie 

Toets IM 

IM-4  Analyseert de organisatie en formuleert aan de hand van interne en externe 

analyses speerpunten voor de online marketing strategy. 

 Beantwoordt kennis- en inzichtvragen rondom de Online scorecard-methode 

adequaat. 

Internet Scorecard 

Toets IM 

IM-5  Benoemt en verantwoordt in elk van de vier perspectieven van de ISC-methode 

drie à vier succesfactoren met bijbehorende indicatoren, meetmethoden en 

frequentie van meten. 

 Beantwoordt kennis- en inzichtvragen rondom ontwerpkeuzes over de ISC- 

methode adequaat. 

Internet Scorecard 

Toets IM 

IM-6  Maakt helder hoe de online strategy map is te vertalen naar werkbare procedures, 

om succesfactoren meetbaar en inzichtelijk te maken. 
 Beantwoordt kennis- en inzichtvragen rondom online marketing adequaat. 

Internet Scorecard 

Toets IM 

9. Tentaminering 

 

 

 

 

Code deeltentamen IntSco 

Naam tentamen Internet Scorecard 

Deeltentamenvorm Opdracht 

Deeltentamenbeschrijving Internet Scorecard 

Aantal examinatoren 1 

Beoordeling Groepscijfer 

Minimaal resultaat 5,5  

Weging 1 

Tentamenmoment Zie toetsrooster in i-SAS 

 

Code deeltentamen ConvOptim 

Naam tentamen Conversieoptimalisatie 

Deeltentamenvorm Opdracht 

Deeltentamenbeschrijving Conversieoptimalisatie 

Aantal examinatoren 1 

Beoordeling Groepscijfer 

Minimaal resultaat 5,5  

Weging 1 

Tentamenmoment Zie toetsrooster in i-SAS 

 

Deeltentamenvorm S_IM  

Naam tentamen Toets IM 

Deeltentamenbeschrijving Schriftelijke toets 

Deeltentamen Toets IM 

Aantal examinatoren 1 

Beoordeling Individueel cijfer 
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Minimaal resultaat 5,5  

Weging 1 

Tentamenmoment Zie toetsrooster in i-SAS 
 

10. Onderwijsperiode  Zie Opleidingsstatuut (deel 1) en lesrooster. 

11. Maximum aantal deelnemers N.v.t. 

 

Service Design DT (SD) 

1. Naam en code OWE Service Design (I-MDEB SD-DT) 

2. Opleiding & Doelgroep CMD-studenten deeltijd hoofdfase 

3. Beroepstaak Het bedenken en managen van de klantinteractie, met de focus op de digitale 

infrastructuur. 

4. Studiepunten, studielast en 

contacttijd 

 

7.5, 210. 

Geprogrammeerde contacttijd: 3 * 1 * 12 = 36 uur 

Geprogrammeerde onderwijstijd voor zelfwerkzaamheid: 162 uur 

Tentamentijd: 12 uur. 

5. Ingangseisen N.v.t. 

6. Algemene omschrijving 

 
Deze course belicht aspecten van het (door-)ontwikkelen van een online dienst. Service 
Design richt zich specifiek op de klantbehoefte en –beleving. Van daaruit wordt de dienst 
ontwikkeld.  

Je leert wat een (online) dienst is en wat de verschillen zijn met producten. Je analyseert 
de organisatie en de gebruikers van de dienst met als doel meerwaarde te creëren voor 
klant en bedrijf. Ook wordt aandacht besteed aan adviesvaardigheden en community 
management  
(sociale psychologie, internet & recht).  

7. Competenties SD-1. De student kan een organisatie analyseren aan de hand van een organisatiemodel 
(business model canvas). 

SD-2. De student kan klantrelaties, klantenclusters en klantbehoeften analyseren. 

SD-3. De student kan customer journey en een service blueprint opstellen aan de hand van 
de organisatie- en klantanalyse. 

SD-4. De student kan een onderbouwd verbetervoorstel doen voor een online dienst, 
zowel vanuit opdrachtgever- als klantperspectief. 

SD-5. De student beschikt over parate kennis rond community management en kan deze 

kennis toepassen in concrete situaties. 

8. Beoordelingsdimensies  

Competentie Beoordelingsdimensies Deeltentamen 

SD-1  Kent alle onderdelen van het business model canvas. 

 Beschrijft alle relevante organisatieonderdelen met het business model canvas. 

 Kent de belangrijkste begrippen rondom de beschrijving van een organisatie. 

Toets 1 

Adviesrapport 
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SD-2 

 

 Voert op basis van deskresearch een doelgroep-analyse uit. 

 Weet de doelgroep te segmenteren in klantgroepen en kan daarbij persona’s 

ontwikkelen. 

 Kent de belangrijkste begrippen rondom klantrelaties, klantclusters en 

klantbehoeften. 

Toets 1 

Adviesrapport 

 

SD-3  Stelt een customer journey op, schrijft deze uit en werkt deze visueel uit tot een 

overzichtelijk en meerwaarde leverend geheel. 

 Stelt een service blueprint op, schrijft deze uit en werkt deze visueel uit tot een 

overzichtelijk en meerwaarde leverend geheel. 

 Kent de belangrijkste begrippen rondom een customer journey en service 

blueprint. 

Toets 1 

Adviesrapport 

 

SD-4  Stelt aan de hand van de diensten-analyses een verbeterde waardepropositie op 

voor de online dienst(en) voor de doelgroep. 

 Toetst haalbaarheid en draagvlak van aanbevelingen. 

 Kent de belangrijkste begrippen rondom ontwikkelen van (interactieve) diensten.  

Toets 1 

Adviesrapport 

 

SD-5  Kent de belangrijkste aspecten rond community management. 

 Kent enkele basisbegrippen uit de sociale psychologie. 

 Kent enkele basisbegrippen rond internet & recht. 

 Past deze kennis toe in concrete situaties. 

Toets 2 

9. Tentaminering 

 

 

 

 

Code deeltentamen S_SD 

Naam tentamen Toets Service Design 

Deeltentamenvorm Schriftelijk tentamen (1) 

Deeltentamenbeschrijving Toets Service design met open 

vragen en gesloten vragen.  

Geen hulpmiddelen. 

Aantal examinatoren 1 

Beoordeling Individueel cijfer 

Minimaal resultaat 5,5  

Weging (%) 30 

Tentamenmoment Zie toetsrooster in i-SAS 

 

Code deeltentamen B_AdviesRapp 

Naam tentamen Adviesrapport 

Deeltentamenvorm Beroepsproduct 

Deeltentamenbeschrijving Adviesrapport rond service design 

op basis van organisatie-, en 

doelgroepanalyse  

Aantal examinatoren 1 

Beoordeling Groepscijfer 

Minimaal resultaat 5,5  

Weging (%) 40 

Tentamenmoment Zie toetsrooster in i-SAS 

 

Code deeltentamen S_CM 
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Naam tentamen Toets Community Management 

Deeltentamenvorm Schriftelijk tentamen (2) 

Deeltentamenbeschrijving Toets Community management met 

open vragen en gesloten vragen. 

Geen hulpmiddelen. 

Aantal examinatoren 1 

Beoordeling Individueel cijfer 

Minimaal resultaat 5,5  

Weging (%) 30 

Tentamenmoment Zie toetsrooster in i-SAS 
 

10. Onderwijsperiode  Zie Opleidingsstatuut (deel 1) en lesrooster. 

11. Maximum aantal deelnemers N.v.t. 

 

MDEB DT Project 

1. Titel onderwijseenheid MDEB-DT Project (I-MDEB Pd) 

2. Opleiding & Doelgroep CMD-studenten deeltijd hoofdfase (minor) 

3. Beroepstaak Het bedenken en managen van de klantinteractie, met de focus op de digitale infrastructuur 

4. Studiepunten, studielast en 

contacttijd 

15, 420. 

Geprogrammeerde contacttijd: (1 * 1 * 12) (3 * 1 * 6) = 30 uur 

Geprogrammeerde onderwijstijd voor zelfwerkzaamheid: 385 uur 

Tentamentijd: 5 uur. 

5. Ingangseisen N.v.t. 

6. Algemene omschrijving 

 
Het bijzondere van het onderzoeksproject is dat het in de vorm van een ‘lint’ langs de twee courses 

loopt. Je krijgt dus niet eerst twee courses en dan een project, maar je begint gelijk met het project en 

volgt daarnaast steeds een course, verspreid over twee blokken. In de courses ligt de nadruk op een 

aantal specifieke competenties. In het project ligt de nadruk op de competenties onderzoeken, 

communiceren, samenwerken en planmatig werken. 

7. Competenties  Onderzoeken, Communiceren, Samenwerken, Planmatig werken 

8. Beoordelingsdimensies  

Onderzoeken  Je brengt de situatie in kaart en formuleert doelstellingen en onderzoeksvragen.  

 Je maakt een onderzoeksplan conform de gestelde richtlijnen. 

 Je verzamelt systematisch informatie, onderscheidt hoofd- en bijzaken, en beoordeelt of 
de informatie relevant en voldoende is. 

 Je rapporteert de resultaten in een rapport conform de gestelde richtlijnen. 

Plan 

Rapport 

 

Communiceren  Je levert correcte schriftelijke bijdragen aan het onderzoeksplan en het 

onderzoeksrapport, conform de opgegeven richtlijnen. 

Plan 

Rapport 
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 Je verzorgt een correcte, aansprekende en uitgebreide kennisoverdracht van de 

onderzoeksresultaten aan direct geïnteresseerden. 

Presentatie 

Samenwerken  Je levert een actieve bijdrage aan het samenwerkingsproces in de groep. Verslag 

Planmatig werken  Je levert een actieve bijdrage aan de groepsplanning, uitvoering en evaluatie. Verslag 

9. Tentaminering 

 

 

 

 

Code tentamen B_Plan 

Naam tentamen Onderzoeksplan 

Deeltentamenvorm Beroepsproduct 

Deeltentamenbeschrijving Onderzoeksplan 

Aantal examinatoren 1 

Beoordeling Groepscijfer 

Minimaal resultaat N.v.t 

Weging (%) 10 

Tentamenmoment  Zie toetsrooster in i-SAS  

 

Code tentamen B_Rapport 

Naam tentamen Onderzoeksrapport 

Deeltentamenvorm Beroepsproduct 

Deeltentamenbeschrijving Onderzoeksrapport 

Aantal examinatoren 2 

Beoordeling Groepscijfer  

Minimaal resultaat 5,5 

Weging (%) 30 

Tentamenmoment  Zie toetsrooster in i-SAS  

 

Code tentamen P_Presentatie 

Naam tentamen Onderzoekspresentatie 

(kennisoverdracht) 

Deeltentamenvorm Presentatie 

Deeltentamenbeschrijving Onderzoekspresentatie 

(kennisoverdracht) 

Aantal examinatoren 2 

Beoordeling Groepscijfer  

Minimaal resultaat 5,5 

Weging (%) 30 

Tentamenmoment  Zie toetsrooster in i-SAS 

 

Code tentamen Ind-Eind 

Naam tentamen Eindverantwoording individuele 

bijdrage 
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Deeltentamenvorm Verslag 

Deeltentamenbeschrijving Eindverantwoording individuele 

bijdrage. Verslag met 

verantwoording en logboek. 

Aantal examinatoren 2 

Beoordeling Individueel cijfer  

Minimaal resultaat 5,5  

Weging (%) 30 

Tentamenmoment  Zie toetsrooster in i-SAS 
 

10. Onderwijsperiode Zie Opleidingsstatuut (deel 1) en lesrooster. 

11. Maximum aantal deelnemers N.v.t. 
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DEEL 4 ONDERWIJSARSENAAL 

 
Alleen van toepassing op modules die zijn opgebouwd uit eenheden van leeruitkomsten  

In het onderwijsarsenaal beschrijft de opleiding per module welk onderwijsaanbod ze biedt voor de 

modules van de opleiding die bestaan uit eenheden van leeruitkomsten (EVL’en).  

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.  

HBO ICT Software Engineering 

I-BIS-DT Build an Information System 

Onderwijsperiode  

Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 

# Naam EVL Aantal studiepunten 

1 Functioneel Ontwerp 10 

2 Database Ontwerp 7,5 

3 Informatiesysteem 7,5 

4 Basis Professional skills I 5 

 

 

ONDERWIJSARSENAAL  

De EVL’en 1, 2 en 3 (Functioneel Ontwerp, Database Ontwerp en Informatiesysteem) 

Alle (deel)tentamens behorende bij deze EVL’en  

O
n

d
er

w
ijs

 a
an

b
o

d
 

Bij deze deeltentamens biedt de opleiding het volgende onderwijs aan: 

Er wordt gewerkt met video, boeken en readers. Ook zullen hier en daar 
verwijzigingen naar informatie op het internet worden gegeven. Een combinatie 
van één avond contact-uren waarin vragen gesteld kunnen worden, extra 
toelichting wordt gegeven en uitleg over de opdrachten en beoordelingscriteria. 
Ook wordt er een mogelijkheid geboden voor om deel te nemen aan een online 
bijeenkomst waar vragen over de lesstof beantwoord worden en waar 
voorbeelden van uitwerkingen van opdrachten behandeld kunnen worden. 

Literatuur, 
software en 
overig materiaal 

Dit staat vermeld op OnderwijsOnline. 

SEB PS EVL 4 – Professional Skills 

Portfolio Portfolio met bewijsvoering professional skills 

O
n

d
er

w
ijs

 
aa

n
b

o
d

 

Bij dit deeltentamen biedt de opleiding het volgende onderwijs aan: 

Er wordt gewerkt met workshops, video’s, boeken en readers. Ook zullen hier en 
daar verwijzigingen naar informatie op het internet worden gegeven. Op 
afgesproken momenten is de PS-docent beschikbaar voor feedback en toelichting.  
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I-SEB-DT Software Engineering Basis 

Onderwijsperiode  

Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 

# Naam EVL Aantal studiepunten 

1 Gestructureerd programmeren 7,5 

2 Objectgeorienteerd programmeren 10 

3 Internettechnologie & webdevelopment 7.5 

4 Basis Professional skills II 5 

 

 

HBO ICT Bedrijfskundige Informatica & Management 

I-BIS-DT Build an Information System 

Onderwijsperiode  

Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 

# Naam EVL Aantal studiepunten 

1 Functioneel Ontwerp 10 

2 Database Ontwerp 7,5 

3 Informatiesysteem 7,5 

4 Basis Professional skills II 5 

 

ONDERWIJSARSENAAL  

Alle EVL’s  

Alle toetsen  

O
n

d
er

w
ijs

 a
an

b
o

d
 

Bij dit deeltentamen biedt de opleiding het volgende onderwijs aan: 

Er wordt gewerkt met video, boeken en readers. Ook zullen hier en daar 
verwijzigingen naar informatie op het internet worden gegeven. Een combinatie van 
één avond contact-uren waarin vragen gesteld kunnen worden, extra toelichting 
wordt gegeven en uitleg over de opdrachten en beoordelingscriteria. Ook wordt er 
een mogelijkheid geboden voor om deel te nemen aan een online bijeenkomst waar 
vragen over de lesstof beantwoord worden en waar voorbeelden van uitwerkingen 
van opdrachten behandeld kunnen worden. 

Literatuur, 
software en 
overig materiaal 

Dit staat vermeld op OnderwijsOnline. 
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I-BO-DT Business Organisation 

Onderwijsperiode  

Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 

# Naam EVL Aantal studiepunten 

1 Business Organisation 7,5 

2 Business Process Analysis 7,5 

3 Financial Management 10 

4 Basis Professional skills II 5 

 

ONDERWIJSARSENAAL  

Alle EVL’en behorende bij deze module 

Alle (deel)tentamens behorende bij deze module  

O
n

d
e

rw ijs
 

aa n
b

o
d

 

Bij deze deeltentamens biedt de opleiding het volgende onderwijs aan: 

ONDERWIJSARSENAAL  

De EVL’en 1, 2 en 3 (Functioneel Ontwerp, Database Ontwerp en Informatiesysteem) 

Alle (deel)tentamens behorende bij deze EVL’en  

O
n

d
er

w
ijs

 a
an

b
o

d
 

Bij deze deeltentamens biedt de opleiding het volgende onderwijs aan: 

Er wordt gewerkt met video, boeken en readers. Ook zullen hier en daar 
verwijzigingen naar informatie op het internet worden gegeven. Een combinatie 
van één avond contact-uren waarin vragen gesteld kunnen worden, extra 
toelichting wordt gegeven en uitleg over de opdrachten en beoordelingscriteria. 
Ook wordt er een mogelijkheid geboden voor om deel te nemen aan een online 
bijeenkomst waar vragen over de lesstof beantwoord worden en waar 
voorbeelden van uitwerkingen van opdrachten behandeld kunnen worden. 

Literatuur, 
software en 
overig materiaal 

Dit staat vermeld op OnderwijsOnline. 

SEB PS EVL 4 – Professional Skills 

Portfolio Portfolio met bewijsvoering professional skills 

O
n

d
er

w
ijs

 
aa

n
b

o
d

 

Bij dit deeltentamen biedt de opleiding het volgende onderwijs aan: 

Er wordt gewerkt met workshops, video’s, boeken en readers. Ook zullen hier en 
daar verwijzigingen naar informatie op het internet worden gegeven. Op 
afgesproken momenten is de PS-docent beschikbaar voor feedback en toelichting.  
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Er wordt gewerkt met video, boeken en readers. Ook zullen hier en daar 
verwijzigingen naar informatie op het internet worden gegeven. Een combinatie van 
één avond contact-uren waarin vragen gesteld kunnen worden, extra toelichting 
wordt gegeven en uitleg over de opdrachten en beoordelingscriteria. Ook wordt er 
een mogelijkheid geboden voor om deel te nemen aan een online bijeenkomst waar 
vragen over de lesstof beantwoord worden en waar voorbeelden van uitwerkingen 
van opdrachten behandeld kunnen worden. 

Literatuur, 
software en 
overig materiaal 

Dit staat vermeld op OnderwijsOnline. 

 

Opleiding CMD content design, experience design, interaction design en media management. 

C-CD-DT Creative Design 

Onderwijsperiode  

Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 

# Naam EVL Aantal studiepunten 

1 Ontwerpproces 7,5 

2 Ontwerponderzoek 7,5 

3 Oplossingsrepertoire 7,5 

4 Theorie 2,5 

 5 Manifesteren & Reflecteren 5 

 

 

ONDERWIJSARSENAAL 

De propedeuse EVL’en 1& 2  (UCD & CD) 
De hoofdfase EVL's 3&4&5 (Transmedia, Adaptive Applicataion Design, Serious Gaming) 

Alle (deel)tentamens behorende bij deze EVL’en 

Onderwijs 
aanbod 

Bij deze deeltentamens (zijn het dat? deel assesments beter?) biedt de 
opleiding het volgende leerwegonafhankelijke  onderwijs aan: 

Elke module bestaat uit een ontwerp practicum en leerwerkgroepen. Het 
ontwerpproces wordt duidelijk door het te ervaren en uit te voeren in 
projectteams in een ontwerp practicum op een avond op school. Aan de 
hand van een realistische opdracht gaat het team aan de slag met een CMD 
ontwerpvraagstuk. Er wordt daarnaast gewerkt volgens 'flip the classroom' 
filosofie in leerwerkgroepen, die onderzoek, oplossingsrepertoire of theorie 
behandelen. Studenten kunnen aan de hand van materiaal op 
onderwijsonline (denk aan bronnen als video, boeken, artikelen en readers 
en verwijzigingen naar informatie op het internet ) kennis tot zich nemen en 
adhv een verwerkingsopdracht hun vaardigheden ontwikkelen. Op één 
avond in de week zijn er online contact-uren waarin gemaakt werk wordt 
besproken, vragen gesteld kunnen worden, extra toelichting wordt gegeven 
en uitleg over de lesstof en beoordelingscriteria.  
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Literatuur (boeken, 
artikelen), 
video, software en 
overig materiaal 

Dit staat per ontwerp practicum en leerwerkgroep in 
detail vermeld op OnderwijsOnline en in 
studiehandleiding. 

PS EVL 4 – Professional Skills 

Portfolio Portfolio met bewijsvoering professional skills 

Onderwijs 
aanbod 

Bij dit deeltentamen biedt de opleiding het volgende onderwijs aan: 

Er wordt gewerkt met workshops, video’s, boeken en readers. Ook zullen 
hier en daar verwijzigingen naar informatie op het internet worden 
gegeven. Op afgesproken momenten is de PS-docent beschikbaar voor 
feedback en toelichting.  



254 
 

 

 

C-UCD-DT Creative Design 

Onderwijsperiode  

Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 

# Naam EVL Aantal studiepunten 

1 Ontwerpproces 7,5 

2 Ontwerponderzoek 7,5 

3 Oplossingsrepertoire 7,5 

4 Theorie 2,5 

 5 Manifesteren & Reflecteren 5 

 

  

ONDERWIJSARSENAAL 

De propedeuse EVL’en 1& 2  (UCD & CD) 
De hoofdfase EVL's 3&4&5 (Transmedia, Adaptive Applicataion Design, Serious Gaming) 

Alle (deel)tentamens behorende bij deze EVL’en 

Onderwijs 
aanbod 

Bij deze deeltentamens (zijn het dat? deel assesments beter?) biedt de 
opleiding het volgende leerwegonafhankelijke  onderwijs aan: 

Elke module bestaat uit een ontwerp practicum en leerwerkgroepen. Het 
ontwerpproces wordt duidelijk door het te ervaren en uit te voeren in 
projectteams in een ontwerp practicum op een avond op school. Aan de 
hand van een realistische opdracht gaat het team aan de slag met een CMD 
ontwerpvraagstuk. Er wordt daarnaast gewerkt volgens 'flip the classroom' 
filosofie in leerwerkgroepen, die onderzoek, oplossingsrepertoire of theorie 
behandelen. Studenten kunnen aan de hand van materiaal op 
onderwijsonline (denk aan bronnen als video, boeken, artikelen en readers 
en verwijzigingen naar informatie op het internet ) kennis tot zich nemen en 
adhv een verwerkingsopdracht hun vaardigheden ontwikkelen. Op één 
avond in de week zijn er online contact-uren waarin gemaakt werk wordt 
besproken, vragen gesteld kunnen worden, extra toelichting wordt gegeven 
en uitleg over de lesstof en beoordelingscriteria.  
 

Literatuur (boeken, 
artikelen), 
video, software en 
overig materiaal 

Dit staat per ontwerp practicum en leerwerkgroep in 
detail vermeld op OnderwijsOnline en in 
studiehandleiding. 

PS EVL 4 – Professional Skills 

Portfolio Portfolio met bewijsvoering professional skills 
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1.2 Samenstelling postpropedeutische fase 
Conform Artikel 6.1. lid 1 van de OER  

De postpropedeutische fase van de deeltijdse/duale inrichtingsvorm bevat de volgende module(s) en 

eenheden van leeruitkomsten met de daarbij vermelde studielast op het niveau afstudeerbekwaam: 

HBO ICT Software Engineering 

I-OOSE-DT OOSE: Object Oriented Software Engineering 

Onderwijsperiode  

Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 

# Naam EVL Aantal studiepunten 

1 Software Analysis & Design 12,5 

2 Distributed Application Development 12,5 

3 Software Processes 2,5 

4 Craftmanship 2,5 

 

 

 

I-ADB-DT Advanced Databases 

Onderwijsperiode  

# Naam EVL Aantal studiepunten 

Onderwijs 
aanbod 

Bij dit deeltentamen biedt de opleiding het volgende onderwijs aan: 

Er wordt gewerkt met workshops, video’s, boeken en readers. Ook zullen 
hier en daar verwijzigingen naar informatie op het internet worden 
gegeven. Op afgesproken momenten is de PS-docent beschikbaar voor 
feedback en toelichting.  

ONDERWIJSARSENAAL  

Overzicht van EVL’en waaruit de module is opgebouwd 

O
n

d
er

w
ijs

 a
an

b
o

d
 

Bij deze deeltentamens biedt de opleiding het volgende onderwijs aan: 

Er wordt gewerkt met video, boeken en readers. Ook zullen hier en daar 
verwijzigingen naar informatie op het internet worden gegeven. Een combinatie van 
één avond contact-uren waarin vragen gesteld kunnen worden, extra toelichting 
wordt gegeven en uitleg over de opdrachten en beoordelingscriteria. Ook wordt er 
een mogelijkheid geboden voor om deel te nemen aan een online bijeenkomst waar 
vragen over de lesstof beantwoord worden en waar voorbeelden van uitwerkingen 
van opdrachten behandeld kunnen worden. 

Literatuur, 
software en 
overig materiaal 

Dit staat vermeld op OnderwijsOnline. 
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Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 

1 Data Modeling & Data Quality 10 

2 Relational Database Implementation  10 

3 Research Database Technology 10 

 

 

I-ASD-DT Advanced Software Development 

Onderwijsperiode  

Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 

# Naam EVL Aantal studiepunten 

1 Software Architectuur 5 

2 
Algoritmes, Datastructuren, Programmeertalen en 
Paradigma’s 

15 

3 Software Craftmanship 10 

 

Onderwijs Arsenaal 

EVL 1 Literatuur  
• Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2012). Software Architecture in Practice 
(3rd ed.). Boston, MA: Addison Wesley, of  
• Buschmann, F., Meunier, R., Rohnert, H., Sommerlad, P., & Stal, M. (1996). 
Pattern-Oriented Software Architecture-Volume 1: A System of Patterns.  
Software  
• UML tool (e.g. Astah, Visual Paradigm for UML)  
 

EVL 2 Literatuur  

 Weiss, M. (2010). Data structures & problem solving using Java. Boston, 
Mass. London: Pearson Education. (ISBN-13 978-0-321-54622-7) of de 
nieuwere versie: Weiss, M. (2013). Data Structures and Problem Solving 
Using Java: Pearson International Edition. (9781292025766)  

ONDERWIJSARSENAAL  

Overzicht van EVL’en waaruit de module is opgebouwd 

O
n

d
er

w
ijs

 a
an

b
o

d
 

Bij deze deeltentamens biedt de opleiding het volgende onderwijs aan: 

Er wordt gewerkt met video, boeken en readers. Ook zullen hier en daar 
verwijzigingen naar informatie op het internet worden gegeven. Een combinatie van 
één avond contact-uren waarin vragen gesteld kunnen worden, extra toelichting 
wordt gegeven en uitleg over de opdrachten en beoordelingscriteria. Ook wordt er 
een mogelijkheid geboden voor om deel te nemen aan een online bijeenkomst waar 
vragen over de lesstof beantwoord worden en waar voorbeelden van uitwerkingen 
van opdrachten behandeld kunnen worden. 

Literatuur, 
software en 
overig materiaal 

Dit staat vermeld op OnderwijsOnline. 
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 Tate, B. (2010). Seven languages in seven weeks : a pragmatic guide to 
learning programming languages. Raleigh, N.C. Farnham: Pragmatic 
Bookshelf O’Reilly distributor. (ISBN-13 978-1-93435-659-3) 

 Dewdney, A (2001). The New Turing Omnibus: 66 excursions in computer 
science. Henry Holt & Co. [ISBN-9780805071665] 

Software  

 Algoritmes: Java of C# met IDE naar keuze 

 Programmeertalen: Java en Antlr 

 Paradigma's: Open source implementaties van de talen Ruby, IO, Prolog, 
Scala, Erlang, Clojure, Haskell 

 

 

EVL 3 Pluralsight account (verkrijgbaar via X-Tend: https://ica-
xtend.nl/winkel/pluralsight-student-jaarlidmaatschap/) 

 

 

 

I-PS-DT Professional Skills (PS) 

Onderwijsperiode  

Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 

# Naam EVL Aantal studiepunten 

1 Professional Skills 30 

   

   

 

 

ONDERWIJSARSENAAL  

Overzicht van EVL’en waaruit de module is opgebouwd 

O
n

d
er

w
ijs

 a
an

b
o

d
 

Bij deze deeltentamens biedt de opleiding het volgende onderwijs aan: 

Er wordt gewerkt met video, boeken en readers. Ook zullen hier en daar 
verwijzigingen naar informatie op het internet worden gegeven. Een combinatie van 
één avond contact-uren waarin vragen gesteld kunnen worden, extra toelichting 
wordt gegeven en uitleg over de opdrachten en beoordelingscriteria. Ook wordt er 
een mogelijkheid geboden voor om deel te nemen aan een online bijeenkomst waar 
vragen over de lesstof beantwoord worden en waar voorbeelden van uitwerkingen 
van opdrachten behandeld kunnen worden. 

Literatuur, 
software en 
overig materiaal 

Dit staat vermeld op OnderwijsOnline. 

https://ica-xtend.nl/winkel/pluralsight-student-jaarlidmaatschap/)
https://ica-xtend.nl/winkel/pluralsight-student-jaarlidmaatschap/)


258 
 

HBO ICT Bedrijfskundige Informatica & Management 

I-BPM-DT Business Process Management (BPM) 

Onderwijsperiode  

Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 

# Naam EVL Aantal studiepunten 

1 BPM basics (BPB) 2,5 

2 Requirements Management (REM) 7,5 

3 
Projectmanagement and Implementation 
(PMI) 

5 

4 Process Mining and Control (PMC) 10 

5 Onderzoek IT-Components (ITC) 5 

 

 

I-MEI-DT Manage Enterprise Information (MEI) 

Onderwijsperiode  

Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 

# Naam EVL Aantal studiepunten 

1 Enterprise Content Management 7,5 

2 Toegepast onderzoek ECM 5 

3 Selecteren en beoordelen 2,5 

4 Voortraject BI 7,5 

5 Prototype BI 7,5 

 

ONDERWIJSARSENAAL  

Overzicht van EVL’en waaruit de module is opgebouwd 

O
n

d
er

w
ijs

 a
an

b
o

d
 

Bij deze deeltentamens biedt de opleiding het volgende onderwijs aan: 

Er wordt gewerkt met video, boeken en readers. Ook zullen hier en daar 
verwijzigingen naar informatie op het internet worden gegeven. Een combinatie van 
één avond contact-uren waarin vragen gesteld kunnen worden, extra toelichting 
wordt gegeven en uitleg over de opdrachten en beoordelingscriteria. Ook wordt er 
een mogelijkheid geboden voor om deel te nemen aan een online bijeenkomst waar 
vragen over de lesstof beantwoord worden en waar voorbeelden van uitwerkingen 
van opdrachten behandeld kunnen worden. 

Literatuur, 
software en 
overig materiaal 

Dit staat vermeld op OnderwijsOnline. 
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I-EM-DT Enterprise Management (EM) 

Onderwijsperiode  

Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 

# Naam EVL Aantal studiepunten 

1 Information Strategy & Management 15 

2 
Capita selecta: Enterprise architectuur, 
ontwikkelmethoden, IT recht, 
projectmanagementmethoden 

5 

3 Change Management 10 

   

 

 

 

ONDERWIJSARSENAAL  

Overzicht van EVL’en waaruit de module is opgebouwd 

O
n

d
er

w
ijs

 a
an

b
o

d
 

Bij dit deeltentamen biedt de opleiding het volgende onderwijs aan: 

Er wordt gewerkt met video, boeken en readers. Ook zullen hier en daar 
verwijzigingen naar informatie op het internet worden gegeven. Een combinatie van 
één avond contact-uren waarin vragen gesteld kunnen worden, extra toelichting 
wordt gegeven en uitleg over de opdrachten en beoordelingscriteria. Ook wordt er 
een mogelijkheid geboden voor om deel te nemen aan een online bijeenkomst waar 
vragen over de lesstof beantwoord worden en waar voorbeelden van uitwerkingen 
van opdrachten behandeld kunnen worden. 

Literatuur, 
software en 
overig materiaal 

Dit staat vermeld op OnderwijsOnline. 

ONDERWIJSARSENAAL  

Overzicht van EVL’en waaruit de module is opgebouwd 

O
n

d
er

w
ijs

 a
an

b
o

d
 

Bij dit deeltentamen biedt de opleiding het volgende onderwijs aan: 

Er wordt gewerkt met video, boeken en readers. Ook zullen hier en daar 
verwijzigingen naar informatie op het internet worden gegeven. Een combinatie van 
één avond contact-uren waarin vragen gesteld kunnen worden, extra toelichting 
wordt gegeven en uitleg over de opdrachten en beoordelingscriteria. Ook wordt er 
een mogelijkheid geboden voor om deel te nemen aan een online bijeenkomst waar 
vragen over de lesstof beantwoord worden en waar voorbeelden van uitwerkingen 
van opdrachten behandeld kunnen worden. 

Literatuur, 
software en 
overig materiaal 

Dit staat vermeld op OnderwijsOnline. 
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I-PS-DT Professional Skills (PS) 

Onderwijsperiode  

Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 

# Naam EVL Aantal studiepunten 

1 Professional skills 30 

2   

3   

 

 

HBO CMD 

C-TMS-DT TransMedia Storytelling 

Onderwijsperiode  

Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 

# Naam EVL Aantal studiepunten 

1 Ontwerpproces 7,5 

2 Ontwerponderzoek 7,5 - 10 

3 Oplossingsrepertoire 5 – 7,5 

4 Theorie 2,5 - 5 

5 Manifesteren & Reflecteren 5 

 

ONDERWIJSARSENAAL 

De propedeuse EVL’en 1& 2  (UCD & CD) 
De hoofdfase EVL's 3&4&5 (Transmedia, Adaptive Applicataion Design, Serious Gaming) 

Alle (deel)tentamens behorende bij deze EVL’en 

Onderwijs 
aanbod 

Bij deze deeltentamens (zijn het dat? deel assesments beter?) biedt de 
opleiding het volgende leerwegonafhankelijke  onderwijs aan: 

Elke module bestaat uit een ontwerp practicum en leerwerkgroepen. Het 
ontwerpproces wordt duidelijk door het te ervaren en uit te voeren in 
projectteams in een ontwerp practicum op een avond op school. Aan de 
hand van een realistische opdracht gaat het team aan de slag met een CMD 
ontwerpvraagstuk. Er wordt daarnaast gewerkt volgens 'flip the classroom' 
filosofie in leerwerkgroepen, die onderzoek, oplossingsrepertoire of theorie 
behandelen. Studenten kunnen aan de hand van materiaal op 
onderwijsonline (denk aan bronnen als video, boeken, artikelen en readers 
en verwijzigingen naar informatie op het internet ) kennis tot zich nemen en 
adhv een verwerkingsopdracht hun vaardigheden ontwikkelen. Op één 
avond in de week zijn er online contact-uren waarin gemaakt werk wordt 
besproken, vragen gesteld kunnen worden, extra toelichting wordt gegeven 
en uitleg over de lesstof en beoordelingscriteria.  
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C-AAD-DT Adaptive Application Design  

Onderwijsperiode  

Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 

# Naam EVL Aantal studiepunten 

1 Ontwerpproces 7,5 

2 Ontwerponderzoek 10 

3 Oplossingsrepertoire 7,5 

4 Theorie 5 

5 Manifesteren & Reflecteren 5 

 

Literatuur (boeken, 
artikelen), 
video, software en 
overig materiaal 

Dit staat per ontwerp practicum en leerwerkgroep in 
detail vermeld op OnderwijsOnline en in 
studiehandleiding. 

PS EVL 4 – Professional Skills 

Portfolio Portfolio met bewijsvoering professional skills 

Onderwijs 
aanbod 

Bij dit deeltentamen biedt de opleiding het volgende onderwijs aan: 

Er wordt gewerkt met workshops, video’s, boeken en readers. Ook zullen 
hier en daar verwijzigingen naar informatie op het internet worden 
gegeven. Op afgesproken momenten is de PS-docent beschikbaar voor 
feedback en toelichting.  

ONDERWIJSARSENAAL 

De propedeuse EVL’en 1& 2  (UCD & CD) 
De hoofdfase EVL's 3&4&5 (Transmedia, Adaptive Applicataion Design, Serious Gaming) 

Alle (deel)tentamens behorende bij deze EVL’en 

Onderwijs 
aanbod 

Bij deze deeltentamens (zijn het dat? deel assesments beter?) biedt de 
opleiding het volgende leerwegonafhankelijke  onderwijs aan: 

Elke module bestaat uit een ontwerp practicum en leerwerkgroepen. Het 
ontwerpproces wordt duidelijk door het te ervaren en uit te voeren in 
projectteams in een ontwerp practicum op een avond op school. Aan de 
hand van een realistische opdracht gaat het team aan de slag met een CMD 
ontwerpvraagstuk. Er wordt daarnaast gewerkt volgens 'flip the classroom' 
filosofie in leerwerkgroepen, die onderzoek, oplossingsrepertoire of theorie 
behandelen. Studenten kunnen aan de hand van materiaal op 
onderwijsonline (denk aan bronnen als video, boeken, artikelen en readers 
en verwijzigingen naar informatie op het internet ) kennis tot zich nemen en 
adhv een verwerkingsopdracht hun vaardigheden ontwikkelen. Op één 
avond in de week zijn er online contact-uren waarin gemaakt werk wordt 
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I-PS-DT Professional Skills (PS) 

Onderwijsperiode  

Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 

# Naam EVL Aantal studiepunten 

1 Professional Skills 30 

   

   

 

De postpropedeutische fase van de deeltijdse/duale inrichtingsvorm bevat de volgende 

module(s) en eenheden van leeruitkomsten met de daarbij vermelde studielast op het niveau 

beroepsbekwaam:  

Alle opleidingen: 

t-DLT-HM-AFS Afstuderen Bachelor 

Onderwijsperiode  

Overzicht van EVL’en 
waaruit de module is 
opgebouwd 

# Naam EVL Aantal studiepunten 

1 Proeve van Ba-bekwaamheid 30 

 

 

  

besproken, vragen gesteld kunnen worden, extra toelichting wordt gegeven 
en uitleg over de lesstof en beoordelingscriteria.  
 

Literatuur (boeken, 
artikelen), 
video, software en 
overig materiaal 

Dit staat per ontwerp practicum en leerwerkgroep in 
detail vermeld op OnderwijsOnline en in 
studiehandleiding. 

PS EVL 4 – Professional Skills 

Portfolio Portfolio met bewijsvoering professional skills 

Onderwijs 
aanbod 

Bij dit deeltentamen biedt de opleiding het volgende onderwijs aan: 

Er wordt gewerkt met workshops, video’s, boeken en readers. Ook zullen 
hier en daar verwijzigingen naar informatie op het internet worden 
gegeven. Op afgesproken momenten is de PS-docent beschikbaar voor 
feedback en toelichting.  
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BIJLAGE 1  

BEGRIPPENLIJST OPLEIDINGSSTATUUT EN STUDENTENSTATUUT 
 (belangrijkste begrippen in alfabetische volgorde)

29
 

 

In het studentenstatuut en in het opleidingsstatuut en de daarin opgenomen reglementen en regelingen 

wordt verstaan onder: 

A  

Alluris Het studentinformatiesysteem binnen de HAN 

 

Afstudeerbekwaam 

(Ad opleiding) 

De student die het eerste deel van de Associate degree-opleiding 
met succes heeft afgerond door het behalen van de bijbehorende 
tentamens en integrale toetsen. 

Afstudeerbekwaam 
(bacheloropleiding) – 
voltijdse variant 

De student die het eerste deel van de postpropedeutische fase van 
een bacheloropleiding met succes heeft afgerond door het behalen 
van de bijbehorende tentamens en integrale toetsen.  

Afstudeerbekwaam 
(bacheloropleiding) – 
experiment leeruitkomsten 

De student die het eerste deel van de postpropedeutische fase van 
een bacheloropleiding met succes heeft afgerond door het behalen 
van de bijbehorende tentamens (en eventuele integrale toetsen). 

Afstudeerrichting Een specialisatie binnen een opleiding zoals vastgesteld in de OER. 

 

Ambtelijk secretaris Een medewerker die voor een commissie voorbereidend en 
administratief werk verricht. Hij is toegevoegd aan de betreffende 
commissie als niet stemhebbend lid. 

Associate degree-opleiding Een in het CROHO geregistreerd onderwijsprogramma van ten 
minste 120 studiepunten in het hbo leidend tot de wettelijke graad 
van Associate degree. 

B  

Bacheloropleiding in het hbo Een in het CROHO geregistreerd onderwijsprogramma van 240 

studiepunten. Dit bestaat uit een major van maximaal 210 

studiepunten en één of meerdere minor(en) van ieder 30 

studiepunten. Major en minor (gezamenlijk) leiden de student op 

tot het bachelor getuigschrift. 

Beoordelingscriteria Criteria, op basis waarvan de prestatie/het handelen/de 

uitvoering/het product van de student wordt beoordeeld. 

Beroepenveldcommissie Deskundigen uit het werkveld van een opleiding die de opleiding 

adviseren over de inhoud, het eindniveau en de kwaliteit van de 

opleiding, tegen de achtergrond van de aansluiting van het 

                                                           
29 In deze begrippenlijst zijn naast algemeen geldende begrippen uit het opleidingsstatuut ook de begripsbepalingen opgenomen uit de 

onderwijs – en examenregelingen (OER), de reglementen examencommissie, het reglement opleidingscommissie (OC) en het 

studentenstatuut van de opleidingen.  
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curriculum op het beroepenveld, en die toezicht houden op de 

toetsing van het eindniveau van de opleiding. 

Beroepsbekwaam Gekwalificeerd als beginnend beroepsbeoefenaar vanwege de door 

het behalen van het afsluitende examen succesvolle afronding van 

de hbo-opleiding die tot dat beroep opleidt, ook genoemd start 

bekwaam. 

Beroepsproduct Het resultaat van een beroepstaak. 

Beroepstaak Een betekenisvolle hele taak zoals deze in alle complexiteit in de 

feitelijke complexiteit van de beroepscontext door de 

beroepsbeoefenaar wordt uitgevoerd. 

Bezwaarprocedure Verzoek tot heroverweging van een besluit bij de 

Geschillenadviescommissie.  

Beroepsprocedure Verzoek tot vernietiging of wijziging van een besluit door een 

ander daartoe aangewezen orgaan (het college van beroep voor 

de examens). 

Bureau klachten en 

geschillen 

Een faciliteit als bedoeld in artikel 7.59a WHW binnen de HAN. 

C  

CAO  De collectieve arbeidsovereenkomst voor het hoger 
beroepsonderwijs. 

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

Cesuur De scheiding tussen de resultaten die als voldoende - geslaagd - en 
de resultaten die als onvoldoende - niet geslaagd - worden 
beoordeeld. 

Cohort Een groep studenten die op dezelfde peildatum voor de eerste maal 
is ingeschreven voor een opleiding waarop de op dat moment 
geldende OER voor de regulier geprogrammeerde studieduur van 
toepassing is. 

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. 

College van bestuur (CvB) van 
de HAN 

Het instellingsbestuur van de HAN. 

Commissie profileringsfonds 
HAN 

Commissie als bedoeld in artikel 7.51 WHW die verantwoordelijk is 
voor het behandelen van de aanvragen voor een financiële 
ondersteuning van studenten die studievertraging opgelopen 
hebben als gevolg van bijzondere omstandigheden zoals genoemd in 
de wet. 

Competentie Een geïntegreerd geheel van kennis en inzicht, vaardigheden (en 
attitudes). Een competentie is het vermogen om beroepstaken die 
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essentieel zijn voor een functie/rol adequaat te verrichten. Een 
competente student is in een bepaalde context in staat om de meest 
geschikte handelingen en hulpmiddelen te kiezen om beroepstaken 
uit te voeren en het beoogde resultaat te bereiken. 

Coördinator (van bijv. de propedeutische fase, het deeltijdse en het duale 
onderwijs, enz.) Degene die namens de instituutsdirectie 
aanspreekpunt is en de organisator van het betreffende onderwijs. 

Coördinerend surveillant Degene die namens het instellingsbestuur en eventueel namens de 
voorzitter van de examencommissie optreedt in de tentamenlocatie. 

Curriculair Betrekking hebbend op het curriculum. 

 

Curriculum Het geheel van toetsprogramma, 
onderwijsarsenaal/onderwijsaanbod en praktijk/stagebeleid.  

D  

Delegatie Het overdragen van de bevoegdheid, inclusief de 

verantwoordelijkheid. De bevoegdheid om in eigen naam besluiten 

te nemen. 

Deeltijd onderwijs Een opleiding die zodanig is ingericht dat de student de 

mogelijkheid heeft benevens een volledige dagtaak elders de 

benodigde competenties te verwerven. 

Dagelijkse commissie (DC) 

van de examencommissie 

De commissie zoals bedoeld in artikel 4.3 van het reglement 

examencommissies. 

Deficiëntie Tekort(en) in de vereiste vooropleiding. 

 

Dienst Uitvoering Onderwijs 

(DUO) 

Uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschappen (OCW) waarin de Informatie Beheer Groep (IB-

Groep) en de Centrale Financiën Instellingen (CFI) zijn 

ondergebracht. 

Directie servicebedrijf HAN Directeur van het servicebedrijf HAN. 

 

Docent Degene die aangesteld is bij de HAN en daar onderwijs-en 

begeleidingstaken verricht. 

Domein Afgegrensd gebied van beroeps handelen en daaraan gerelateerde 

onderwijs conform domeinindeling HAN. Een domein omvat een of 

meer opleidingen. 

Duale opleiding Een inrichtingsvorm van de opleiding dusdanig dat competenties in 

onderlinge samenhang worden ontwikkeld in binnen schoolse en 

buitenschoolse werk-/leersituaties en dat 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. 

E  
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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 waarover een student moet beschikken als hij de 
opleiding heeft afgerond. 

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 
eenheid/eenheden van leeruitkomsten of onderwijseenheid 
(onderwijseenheden) waarin deze competenties centraal staan.  
 

Examen Een examen als bedoeld in artikel 7.3 en 7.10 WHW. 
 

Examencommissie Commissie als bedoeld in artikel 7.12 WHW die wordt ingesteld voor 
een opleiding of groep van opleidingen. 

Examinator Door de examencommissie aangewezen persoon zoals bedoeld in 
artikel 7.12 WHW. Externe toezichthouder: een externe niet in 
dienst zijnde van de HAN welke tot taak heeft een oordeel te 
vormen over de kwaliteit van het examen. 

Externe examinator Door de examencommissie aangewezen persoon zoals bedoeld in 
artikel 7.12 WHW afkomstig van buiten de desbetreffende opleiding 
of een van de opleidingen die tot de groep van opleidingen behoort. 

F  

Faculteit Organisatorische eenheid van de HAN waarin instituten met 
verwante opleidingen zijn samengebracht. De HAN kent vier 
faculteiten: Economie en Management; Techniek; Educatie; 
Gezondheid, Gedrag en Maatschappij). 

Faculteitsdirectie De directie van de faculteit. 
 

Faculteitsraad Medezeggenschapsorgaan in de HAN op het niveau van de faculteit 
(deelraad als bedoeld in het medezeggenschaps-reglement van de 
HAN). 

Fraude Elk handelen (waaronder het plegen van plagiaat), of nalaten, 
waarvan betrokken wist of behoorde te weten, dat dit handelen of 
nalaten het op de juiste wijze vormen van een oordeel over iemands 
kennis, inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk 
maakt. 

G  

Geschillenadviescommissie Een adviescommissie ten behoeve van (aanstaande) studenten en 

extranet als bedoeld in art. 7.63a lid 1 WHW. Het reglement van de 

Geschillenadviescommissie is opgenomen in het Studentenstatuut. 

Gezamenlijke vergadering Vergadering over gezamenlijke punten van de opleidingscommissies 
die behoren tot een instituut. 
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Geschillencommissie 

medezeggenschap 

De geschillencommissie als bedoeld in artikel 10.26 WHW. 

H  

HAN Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

 

HAN-website De via de startpagina www.han.nl bereikbare internetpagina’s van 
de HAN. HAN-SIS: het voormalig student-informatiesysteem van de 
HAN. 

Hogeschool De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). 

 

Honoursprogramma Een verdiepend of verbredend programma voor studenten die meer 
kunnen en willen dan hetgeen aangeboden wordt in het reguliere 
onderwijsprogramma. Het volgen van een honoursprogramma is een 
uitbreiding van de studielast van 22,5 studiepunten of meer. Via een 
honoursprogramma kunnen studenten alsdan extra studiepunten 
verzamelen, bovenop de 210 studiepunten van de major en de 30 
studiepunten van de reguliere minor. 

I  

IB-Groep Informatie Beheer Groep, bestuursorgaan dat werkt in opdracht 

van de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen 

(onderdeel van de DUO). 

Inrichtingsvorm van een 

opleiding 

De vorm waarin een opleiding wordt verzorgd zoals voltijd, 

deeltijd en duaal. 

Instituut Organisatie-eenheid binnen een faculteit die één of meer 

opleidingen omvat. Instituutsdirectie: de directie van een instituut 

binnen de HAN. 

Intake assessment Methode om het beginniveau van aanwezige competenties vast 

te stellen bij anderen dan HAN-studenten. 

Integrale toets Een toets waarin de student aantoont dat hij de onderlinge 

samenhang van de beroepstaken (en de daaraan gerelateerde 

eenheden van leeruitkomsten of onderwijseenheden) begrijpt en kan 

hanteren in het praktische handelen. 

Internationaal 

diplomasupplement (IDS) 

Engelstalig document dat voldoet aan internationale afspraken en 

de volgende informatie bevat: een specificatie van de behaalde 

graad, beknopte informatie over het gevolgde onderwijs, het 

beoordelingssysteem en de behaalde studieresultaten en -

punten. Verder bevat het beknopte informatie over de HAN 

University en het Nederlandse onderwijsstelsel. 

J  

Judicium Abeundi De bevoegdheid van het college van bestuur om in bijzonder 

gevallen na advies van de examencommissie en na zorgvuldige 

afweging van de betrokken belangen te besluiten dat een 

student wordt afgewezen voor onbepaalde tijd en zijn 

inschrijving op grond daarvan te beëindigen dan wel weigeren, 

http://www.han.nl/
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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. 

K  

Kamer 

(opleidingscommissie) 

Binnen de opleidingscommissie kunnen een of meerdere kamers 
zijn ingesteld. Een kamer kan worden ingesteld naar 
inrichtingsvorm, bijzondere eigenschap van de opleiding of locatie 
van de opleiding. 

Kopopleiding Opleidingsvariant van een opleiding tot leraar van de tweede graad 

met een studielast van 60 studiepunten toegankelijk voor studenten 

in het bezit van een wo- of hbo-getuigschrift van een verwante 

vakopleiding zoals beschreven in de bijlage bij artikel 6a.1 van de 

Regeling studiefinanciering 2000. 

L  

Leerbron Bron die de student kan gebruiken ter ontwikkeling van zijn 

competenties, bijvoorbeeld: college, werkgroep, product, 

literatuur (hard copy of digitaal), individuele opdracht, stage, enz. 

Leerroute Weg die de student volgt om de competenties te verwerven die 

horen bij de door hem gevolgde opleiding. 

Leeruitkomst Beschrijving van inhoud en niveau van kennis, inzicht en 
vaardigheden en, zo aan de orde attitude van een lerende na 
afronding van een leerproces in een flexibel ingericht traject dat 
deel uitmaakt van de opleiding.  

Leerwegonafhankelijk 

tentamen 

Een tentamen bij de start van de opleiding dan wel gedurende de 

opleiding dat de student in de gelegenheid stelt om de competenties 

die centraal staan in de opleiding niet alleen aan te tonen op basis 

van in het onderwijs verworven competenties maar ook op basis van 

buiten het onderwijs verworven kennis, inzicht en vaardigheden. 

M 

Mandaat Het overdragen van de bevoegdheid zonder de 

verantwoordelijkheid over te dragen. De bevoegdheid om in naam 

van een ander besluiten te nemen.  

Major De hoofdrichting van de bacheloropleiding waarin de student zijn 

beroepscompetenties ontwikkelt. De major omvat maximaal 210 

studiepunten inclusief de propedeuse. 

Masteropleiding in het hbo Een onderwijsprogramma waarvoor ten minste als 

toelatingsvoorwaarde geldt een getuigschrift van een verwante 

hbo-bacheloropleiding. Deze omvat ten minste 60 studiepunten. 

Hij leidt de student op tot het mastergetuigschrift. 

Minor Deel van de postpropedeutische fase van de bacheloropleiding dat 

gericht is op verbreding of verdieping van de studie. De minor 
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heeft een studielast van 30 studiepunten en betreft een 

gecertificeerde HAN-minor of een vrije minor. 

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.  

Mondeling tentamen Een tentamen dat door middel van een gesprek tussen de 

examinator(en) en de student wordt afgenomen. 

N  

Nominale studieduur 

van de opleiding 

Zie regulier geprogrammeerde studieduur van de opleiding. 

 

Noodfonds HAN Het Noodfonds is een voorziening voor studenten die in een 

financiële noodsituatie verkeren, die op geen enkele andere 

wijze opgelost kan worden. 

Nuffic Netherlands Universities' Foundation for International Cooperation 
of: Stichting Nederlandse organisatie voor internationale 
samenwerking in het hoger onderwijs): een Nederlandse non-profit 
dienstverlenende organisatie en expertisecentrum op het terrein 
van internationaal georiënteerd onderwijs die is gevestigd in Den 
Haag. Bovendien besteedt Nuffic bijzondere aandacht aan studenten 
en onderwijsinstellingen in ontwikkelingslanden, om de kenniskloof 
tussen landen te verkleinen. 

NVAO Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie: een bij verdrag 

tussen Nederland en Vlaanderen opgerichte publieke binationale 

instelling die in beide regio's de kwaliteit van het hoger onderwijs 

waarborgt door middel van onder andere het beoordelen van 

opleidingen en het verlenen van een keurmerk. 

O  

Onderwijs- en 

examenregeling (OER) 

Regeling als bedoeld in artikel 7.13 van de wet op het hoger 

onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en onderdeel van het 

opleiding specifieke deel van het studentenstatuut. 

Onderwijsarsenaal De onderwijs- en begeleidingsactiviteiten die de opleiding nieuwe 

stijl aan de student aanbiedt ter ondersteuning van het behalen 

van de (deel-)tentamens behorende bij de opleiding. 

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. 

Onderwijsperiode Periode in een studiejaar waarin onderwijs wordt aangeboden. Bij 

de HAN is dit een periode van 10 weken. 
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Onregelmatigheid Elk handelen of nalaten in een situatie waarvan de betrokkene 

door middel van een of meer ongeoorloofde activiteiten of 

ongeoorloofd nalaten bewust of onbewust een onjuiste indruk 

wekt van zijn kennis, inzicht en vaardigheden c.q. 

competentiebeheersing. Onder de definitie van onregelmatigheid 

wordt onder andere ook fraude begrepen. 

Opleiding -  in het 

experiment leeruitkomsten 

Een Associate degree-, bachelor- of masteropleiding, dan wel een 

overige CROHO-geregistreerde opleiding die verzorgd wordt door 

de HAN die een samenhangend geheel van eenheden van 

leeruitkomsten omvat, in de zin van de Subsidieregeling subsidiëring 

flexibel hoger onderwijs voor volwassenen. 

Opleiding  -  niet in het 

experiment leeruitkomsten 

Een Associate degree-, bachelor- of masteropleiding, dan wel een 

overige CROHO-geregistreerde opleiding die verzorgd wordt door 

de HAN die een samenhangend geheel van onderwijseenheden 

omvat, in de zin van artikel 7.3 van de Wet op het hoger onderwijs 

en wetenschappelijk onderzoek. 

Opleidingscommissie Een adviesorgaan voor de directie van de betreffende (groep van) 
opleiding(en) over alle aangelegenheden die betrekking hebben op 
of van invloed zijn op het onderwijs in de desbetreffende (groep 
van) opleiding(en). De commissie heeft tot taak te adviseren over 
het bevorderen en borgen van kwaliteit van de opleiding en het 
jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de OER. De 
commissie heeft instemmingsrecht en adviesrecht op onderdelen 
van de OER.  

Opleidingsstatuut Het opleiding specifieke deel van het studentenstatuut. Dit bevat 
informatie over de opzet, organisatie en uitvoering van het 
onderwijs; studentenvoorzieningen, voorzieningen betreffende 
studiebegeleiding, de OER en opleiding specifieke regelingen die de 
rechten en plichten van studenten beogen vast te leggen. 

P  

Postpropedeutische fase  Hoofdfase, het gedeelte van de bacheloropleiding of het 
Associate dregree-programma, dat volgt op de propedeutische 
fase. 

Portfolio (digitale) Bewaarplaats van bestanden/documenten waarmee 
een student zijn eigen individuele ontwikkeling (het leerproces) 
zichtbaar maakt en zijn behaalde niveau (leerproducten, bewijs 
voor verworven competenties en beheersing van beroepstaken) 
aantoont. Het portfolio vervult de functies van persoonlijk 
leerarchief, interactiemiddelen tussen student en opleiding 
betreffende planning, ontwikkeling en prestaties van de 
student, en in voorkomende gevallen beoordeling. 

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. 
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Presentatiedeel van het 
portfolio 

Deel van het portfolio waarin bewijzen worden opgenomen van 
beheersing van competenties voor beroepstaken ten behoeve 
van het tentamen of de integrale toets. 

Profileringsfonds HAN Fonds van de HAN als bedoeld in artikel 7.51 WHW die 
financiële ondersteuning toekent aan studenten die 
studievertraging opgelopen hebben als gevolg van bijzondere 
omstandigheden zoals genoemd in de wet. 

Propedeutische fase Eerste fase van de bacheloropleiding of het Associate degree-
programma met een studielast van 60 studiepunten. 

R  

Raad van toezicht De raad van toezicht van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. 
 

Regulier geprogrammeerde 
studieduur van de opleiding 

De minimumduur van de opleiding in tijd vanwege het feitelijk 
geprogrammeerde volledige onderwijs van de opleiding, ook wel 
nominale studieduur genoemd. 

S  

SBU Studiebelastingsuren. 

 

Secretaris examencommissie Het lid van de examencommissie dat samen met de voorzitter van 
de examencommissie de dagelijkse gang van zaken van de 
examencommissie verzorgt. 

Servicebedrijf HAN Organisatieonderdeel van de HAN voor ondersteuning van 
onderwijs-, beleids- en beheersprocessen binnen de HAN. 

Stage Buitenschools leerarrangement dat als leerbron bijdraagt aan het 
verwerven van beroepscompetenties. 

Start bekwaam Gekwalificeerd als beginnend beroepsbeoefenaar vanwege de door 
het behalen van het afsluitende examen succesvolle afronding van 
de hbo-opleiding die tot dat beroep opleidt; ook genoemd beroeps 
bekwaam. 

Student Hij/zij die als student staat ingeschreven aan een opleiding van de 
HAN voor het volgen van onderwijs en/of het afleggen van de 
toetsen en de examens van die opleiding. 

Studentenstatuut Het statuut waarin de rechten en plichten van de studenten zijn 
vermeld. Dit bestaat uit 2 delen: 1. het Instelling specifieke, HAN-
brede deel: dit bevat rechten en plichten van de student op basis 
van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 
en een overzicht van regelingen die de rechten van studenten 
beogen te beschermen. In de praktijk wordt deel 1 het 
Studentenstatuut genoemd. Het tweede deel is het opleiding 
specifieke deel. Zie voor het tweede deel bij opleidingsstatuut. 

Studentinformatiesysteem 
(SIS) 

Hierin zijn voor de student zijn studieresultaten en studiecontract 
digitaal te raadplegen. 

Studentzaken Service unit van het servicebedrijf HAN voor dienstverlening aan 
studenten en medewerkers van de HAN betreffende studenten van 
de HAN, zoals lokaalreservering en roosters. 
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Studenten Inschrijf 
Administratie (SIA) 

Onderdeel van de service unit studentzaken van het servicebedrijf 
HAN die de backoffice administratie rondom het aanmelden, in- en 
uitschrijven van studenten verzorgt. 

Studieadvies Advies van de opleiding aan de student over de voortzetting van zijn 
studie binnen of buiten de opleiding, uiterlijk aan het einde van 
diens eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase. 

Studiebelastingsuur (SBU) Eenheid van 60 minuten te besteden aan studie. De omvang van 
onderwijseenheden wordt uitgedrukt in studiebelastingsuren. 
Daarnaast staat een studiepunt voor 28 studiebelastingsuren. 

Studiejaar Het tijdvak dat begint op 1 september en eindigt op 31 augustus 

van het daaropvolgende jaar. Voor de HAN-student wiens 

cursusjaar aanvangt op 1 februari geldt voor deze cursus als 

studiejaar het tijdvak dat begint op 1 februari en eindigt op 31 

januari van het daaropvolgende jaar. 

Voor HAN-studenten die zich inschrijven voor modules onder het 

experiment voucherfinanciering geldt als termijn de looptijd van 

de onderwijsovereenkomst. 

Studieloopbaanbegeleider De medewerker belast met studieloopbaanbegeleiding van een of 

meer studenten. 

Studieloopbaanbegeleiding 
(SLB) 

Activiteiten die er op gericht zijn om studenten te begeleiden bij 

een resultaatgerichte studieloopbaan. Hierbij ligt de nadruk op de 

individuele studievoortgang van de student. 

 

Bij verschillende opleidingen heeft de studieloopbaanbegeleider 

een andere functienaam. Indien dat het geval is wordt deze 

andere benaming vermeld in Paragraaf 9, Artikel 9.3 van de OER. 

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. 

Studiepunt in 
onderwijseenheid 

Maat die overeenkomt met een normatieve studielast van 

28studiebelastingsuren (SBU).  

Surveillant Degene die toezicht houdt in de tentamenlocatie. 

T  

Talentenprogramma Een verdiepend of verbredend programma voor studenten die 
meer kunnen en willen dan hetgeen aangeboden wordt in het 
reguliere onderwijsprogramma. Het volgen van een 
talentenprogramma is een uitbreiding van de studielast van 
minder dan 22,5 studiepunten. Via een talentenprogramma 
kunnen studenten dan extra studiepunten verzamelen, bovenop 
de 210 studiepunten van de major en de 30 studiepunten van de 
reguliere minor. 

Tentamen Een onderzoek naar de competenties van de student, zijnde de 
kennis, het inzicht, de vaardigheden (en attitude) in samenhang 
met elkaar, alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dat 
onderzoek. Het tentamen is een onderdeel van een eenheid van 
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leeruitkomsten of een onderwijseenheid. Een tentamen kan 
bestaan uit meerdere deeltentamens. 

Timeslot Vorm van roostering waarbij binnen een onderwijsperiode 
bepaalde tijdstippen gereserveerd worden voor bepaalde 
activiteiten. 

Toelatingsonderzoek Ook wel colloquium doctum genoemd, is een onderzoek dat door 
een toelatingscommissie wordt verricht naar de geschiktheid van 
betrokkene voor het desbetreffende onderwijs en naar de vraag of 
betrokkene de Nederlandse taal voldoende beheerst. De 
betrokkene dient 21 jaar of ouder te zijn. 

V  

Verkort programma Feitelijk geprogrammeerd onderwijsaanbod met een 

minimumduur korter in tijd dan de regulier geprogrammeerde 

studieduur voor een specifieke doelgroep die zich kenmerkt 

door de mogelijkheid van het verkrijgen van een pakket aan 

vrijstellingen. 

Verkorte studieduur Feitelijke studieduur van een student korter in tijd dan de 

regulier geprogrammeerde studieduur van de opleiding, 

vanwege verkregen vrijstellingen en/of afgelegde 

leerwegonafhankelijke tentamens. 

Verlengd programma Feitelijk geprogrammeerd onderwijsaanbod met een 

minimumduur langer in tijd dan de regulier geprogrammeerde 

studieduur voor een specifieke doelgroep. 

Verlengde studieduur Feitelijke studieduur van een student langer in tijd dan de 

regulier geprogrammeerde studieduur van de opleiding. 

Verschoning Het recht van de vertrouwenspersonen, leden van de 

klachtencommissie ongewenst gedrag en het college van beroep 

om zich terug te trekken, omdat anders de onpartijdigheid niet 

voldoende gewaarborgd zou zijn. 

Versneld programma Feitelijk geprogrammeerd onderwijsarsenaal/onderwijsaanbod 

met een minimumduur korter in tijd dan de regulier 

geprogrammeerde studieduur voor een specifieke doelgroep die 

zich kenmerkt door aantoonbare eigenschappen en 

competenties om een hogere studielast per week en/of 

onderwijsperiode te realiseren dan die van het reguliere 

programma. 

Versneld traject Gericht op studenten met een vwo-diploma: een versneld traject 

dat toegankelijk is voor studenten met een vwo diploma dan wel 

op grond van een ministeriële regeling of naar oordeel van de 

instituutsdirecteur daaraan ten minste als gelijkwaardig 

beschouwd. 

Versnelde studieduur Feitelijke studieduur van een student korter in tijd dan de 

regulier geprogrammeerde studieduur van de opleiding 

vanwege het realiseren van een hogere studielast per week 

en/of onderwijsperiode dan regulier geprogrammeerd. 
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Voltijd onderwijs Onderwijs dat zodanig is ingericht dat de gehele week 

beschikbaar is om de student de benodigde competenties te 

laten verwerven. 

Voorzitter 

examencommissie 

Een lid van de examencommissie, dat leiding geeft aan de 

examencommissie. 

Vrije minor Een minor die een student bij een andere (onderwijs)instelling 

volgt, samenstelt uit onderdelen van minoren of andere 

eenheden van leeruitkomsten of onderwijseenheden bij 

verschillende instituten van de HAN of andere 

(onderwijs)instelling. 

Vrijstelling De beslissing van de examencommissie dat de student niet hoeft 

deel te nemen aan het (de) tentamen(s) betrekking hebbend op 

de eenheid van leeruitkomsten/onderwijseenheid (eenheden 

van leeruitkomsten/onderwijseenheden) waarin de 

competenties centraal staan die de student naar het oordeel van 

de examencommissie voldoende beheerst. 

W  

Werkdag Dag niet zijnde zaterdag, zondag, feest- of vakantiedag conform 
de HAN-jaarplanning (zie opleidingsstatuut). 

Werkveldadviescommissie Zie beroepenveldcommissie. 
 

Wet Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW). 
 

WHW Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 
 

Wraking Het door de klager of aanklaagde, kenbaar maken van zijn mening 
dat op grond van feiten en/of omstandigheden een onpartijdig 
oordeel van een lid of voorzitter van de Klachten- of 
beroepscommissie wordt bemoeilijkt, met de bedoeling dit lid of de 
voorzitter te laten vervangen.  

 

 

 


