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Inleiding
In dit opleidingsstatuut geven wij je informatie over de gang van zaken tijdens je studie aan de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Je treft ook informatie aan over bijvoorbeeld de jaarplanning,
uitgangspunten voor ons onderwijs, studieopbouw, ondersteunende faciliteiten, de examenregeling en de
procedures met betrekking tot jouw 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 (dus: de HAN) en het
opleidingsspecifieke deel (dus: de opleiding), zie figuur 1.
Het instellingsspecifieke deel - we noemen dat het studentenstatuut - bevat een beschrijving van jouw
rechten en plichten, zoals die voortvloeien uit de wet, en een overzicht van de regelingen die jouw
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
jouw rechten.
Dit instellingsspecifieke deel kun je terugvinden HAN Insite.
Het opleidingsspecifieke deel – we noemen het verder het opleidingsstatuut (OS) – bestaat uit drie delen:
1. Studiegids.
In de studiegids vind je informatie over de opbouw van de opleiding en over de beroepstaken en
competenties die in je opleiding centraal staan. Verder krijg je 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 jou zijn. Ook krijg je de algemene informatie die voor alle HAN-studenten
geldt, zoals de jaarplanning, de vakanties en de tentamen- en herkansingsperiodes.
2. Regelingen betreffende het onderwijs en de tentamens.
Hier vind je met name de regels voor de uitvoering van het onderwijs en de tentamens en examens.
3. Beschrijving van het onderwijs.
In deel 3 vind je onder andere informatie over het curriculum van jouw opleiding, de
onderwijseenheden en tentaminering, de integrale toetsen en de minoren van jouw 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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Figuur 1 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 opleiding Leraar Basisonderwijs van het
Instituut Pabo, locatie Pabo Arnhem en locatie Pabo Nijmegen, in het studiejaar in het studiejaar 20172018.
In dit opleidingsstatuut zijn jouw rechten en plichten enerzijds en 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 je door de instelling worden
aangeboden, de vastgestelde onderwijs- examenregeling en de procedures voor je rechtsbescherming in
aanvulling op die van de instelling.
Dit opleidingsstatuut is vastgesteld bij besluit van de faculteitsdirectie van 13 juli 2018. De faculteitsraad
heeft op 5 juli 2018 ingestemd met de tekst van het opleidingsstatuut en van de opleidingscommissie van
de opleiding tot leraar basisonderwijs op 12 juli 2018.
Op 27 augustus 2018 is een erratum behorende bij het opleidingsstatuut vastgesteld bij besluit van de
faculteitsdirecteur van de faculteit Educatie. De Faculteitsraad heeft op 20 september 2018 aangegeven
deze wijziging voor kennisgeving aan te nemen. Het erratumdocument is te raadplegen op Insite HAN.
Op 30 november 2018 is een erratum behorende bij het opleidingsstatuut vastgesteld bij besluit van de
faculteitsdirecteur van de faculteit Educatie. De Faculteitsraad heeft op 29 november 2018 ingestemd en
de opleidingscommissie heeft op 21 november 2018 positief geadviseerd over de tekst van dit erratum.
Het erratumdocument is te raadplegen op Insite HAN.
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.
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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 Insite HAN en op de website van de HAN.
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Deel 1 Studiegids
Visie op het onderwijs – de HAN
Uitgangspunten van het onderwijs aan de HAN
In elke opleiding van de Hogeschool word je, als student, opgeleid tot startbekwaam beroepsbeoefenaar,
maar je leert meer. Je doet niet alleen kennis op, je spiegelt deze ook aan de mening van anderen. Op
die manier leer je keuzes te maken en je een mening te vormen over je vakgebied. Dat geeft je straks de
mogelijkheid vakkennis en vakbekwaamheid toe te passen in nieuwe, onbekende en deels onvoorziene
situaties. De maatschappij heeft behoefte aan mensen die oplossingen bedenken voor nieuwe
problemen. We leren je kennis en vaardigheden aan die je helpen om te blijven werken aan je
professionele ontwikkeling.
Goed beroepsonderwijs is afgestemd op ontwikkelingen in de samenleving en in het beroepenveld.
Continu wordt aansluiting gezocht bij wat er vanuit het werkveld aan afgestudeerden wordt gevraagd.
Daardoor zijn vorm en inhoud van het onderwijs permanent in ontwikkeling met als doel om je zo goed
mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt.
Leren via beroepstaken
Een belangrijke kernwaarde binnen de HAN is de centrale rol van de beroepspraktijk in het onderwijs. Het
is onze opdracht je op te leiden tot een startbekwame beroepsbeoefenaar. Het leren via
beroepstaken is daarbij een sturend uitgangspunt. Beroepstaken zijn betekenisvolle taken zoals deze in
al hun complexiteit in de werkelijkheid door de beroepsbeoefenaar (expert) worden
uitgevoerd. Binnen een beroepstaak wordt een beroep gedaan op meerdere competenties.
Zelfsturing
Met ons onderwijs willen wij je leren om zelfstandig beroepstaken uit te voeren, je beroepsmatig handelen
te verbeteren en zelfstandig je loopbaan te ontwikkelen. Het gaat niet alleen om het succesvol afronden
van je studie, maar ook om het blijvend succesvol functioneren in het werkveld. Voor jou zal het
neerkomen op een geleidelijke ontwikkeling van minder naar meer zelfsturing en van afnemende sturing
door docenten.
Flexibilisering
Flexibilisering is een belangrijk uitgangspunt. Je hebt in ieder geval 30 studiepunten vrije keuzeruimte in
je opleiding om je opleiding te verbreden of te verdiepen. Wij noemen die keuzeruimte een minor.
Hierdoor heb je de mogelijkheid je te richten op specifieke vragen van de arbeidsmarkt en je geeft vorm
aan eigen profilering.
Toetsing en beoordeling
Bij de toetsing wordt gestreefd naar een maximale validiteit en betrouwbaarheid. Bij validiteit stellen we
ons de vraag of het tentamen dat meet wat het zou moeten meten. Bij betrouwbaarheid kijk je naar de
vergelijkbaarheid van de resultaten. Wat betreft toetsing en beoordeling stelt de HAN Pabo extra eisen
aan de verzorging van teksten die studenten inleveren ter beoordeling. Deze worden beschreven na een
beschrijving van de Professionele Standaard, op bladzijde 16 van dit Opleidingsstatuut.
Onderwijseenheden
Onderwijseenheden zijn georganiseerd rondom beroepstaken. Onderwijseenheden hebben als basis een
omvang van 2.5 studiepunten of een veelvoud daarvan. Zij worden geprogrammeerd binnen de vier
onderwijsperioden van het HAN-jaarrooster.
Studieloopbaanbegeleiding
De HAN hecht er aan je zorg en ondersteuning te bieden bij het studeren aan de HAN en bij het inrichten
van je studie. Studieloopbaanbegeleiding is daarom een belangrijk aspect van het HAN -onderwijs. De
studieloopbaanbegeleider helpt je bij het ontwikkelen van de zelfsturing die je nodig hebt om je studie te
volbrengen. Naast het bovengenoemde is hij voor jou het eerste aanspreekpunt in bijzondere situaties,
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bijvoorbeeld als de studie niet zo verloopt als je gepland had of bij langdurige ziekte of handicap. De
studieloopbaanbegeleider kan je helpen wegen te zoeken om je resultaten bij de studievoortgang te
verbeteren en kan ondersteunen bij het kiezen van een minor in de hoofdfase van je opleiding.
Wat wordt van de student gevraagd
Of je je doelen bereikt, is voor een belangrijk deel afhankelijk van je eigen inzet. Wij verwachten dat je
doordachte keuzes maakt in je leerproces, dat je actief deelneemt aan het onderwijs, dat je aanwezig
bent in de lessen en tijd vrijmaakt voor zelfstudie. Alleen dan kun je je studie succesvol afronden. Je krijgt
het druk, maar de beloning is hoog: je beheerst straks een prachtig vak waar je je hele leven plezier van
hebt.

Visie op leren en opleiden – De HAN Pabo
De HAN Pabo heeft de algemene uitgangspunten voor het onderwijs aan de HAN zoals hiervoor
beschreven vertaald naar een eigen ‘Visie op leren en opleiden’. Deze visie tref je hieronder aan. Deze
visie is gebaseerd op wat er (wetenschappelijk) bekend is over het opleiden van leraren en op actuele
ontwikkelingen in het werkveld en in de samenleving. Elke nieuwe onderwijseenheid toetsen we aan deze
visie.
Visie op leren en opleiden in een permeabel curriculum
Het curriculum van de HAN Pabo draagt bij aan het opleiden van innovatieve leraren én aan de
ontwikkeling van de beroepspraktijk. De focus ligt op het opleiden van toekomstig personeel. Dat kan
alleen in samenwerking met een beroepspraktijk die zich ook blijft ontwikkelen. Derks (2014) geeft aan
dat dit alleen gerealiseerd kan worden als het primair onderwijs en de lerarenopleiding resultaatgericht
samenwerken, optimaal gebruik maken van elkaars expertise en samenwerken met onderzoekers. Het
samen opleiden vereist een gedeelde visie op leren van (toekomstige) professionals binnen het onderwijs
en vraagt om een curriculum waarin actuele ontwikkelingen voortdurend een plek kunnen krijgen. Kortom,
een curriculum dat zowel duurzaam als wendbaar (permeabel) is.
Visie op leren en opleiden
We lichten achtereenvolgens de drie belangrijkste punten van onze visie op leren toe. Deze punten
schetsen hoe we willen dat studenten zelf leren en ook hoe ze leren het leerproces van kinderen te
faciliteren. Deze uitgangspunten raken echter ook de lerarenopleider, omdat deze een rolmodel is voor
studenten. Deze punten komen tot uiting in onze visie op opleiden.
Visie op leren

Visie op opleiden

Leren start vanuit nieuwsgierigheid en
vereist inspanning en bereidheid om
het beste uit jezelf te halen.

↔

Vanuit een permeabel curriculum inzetten op
leerprocessen die bijdragen aan een stevige
verbinding tussen theorie en beroepspraktijk.

Leren is in dialoog je professionele identiteit
blijven ontwikkelen.

↔

De ontwikkeling van de professionele identiteit in
relatie tot het beroep ondersteunen vanuit diverse
opleidingscontexten.

Leren doe je zelf en met anderen en
vereist ruimte voor co-creatie.

↔

Bij het opleiden van toekomstige leraren
gebruikmaken van intensievere
samenwerkingsvormen, waarbinnen de student
zich steeds meer ontwikkelt door actief te
participeren in netwerken en
leergemeenschappen.
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Visie op leren
1. Leren start vanuit nieuwsgierigheid en vereist inspanning en bereidheid om het beste uit jezelf te
halen.
De student moet vaardig worden in het omgaan met kennis die van belang is voor zijn toekomstige
professie (Sluismans, 2013). Dat lukt beter als de student bij datgene wat hij leert ook een sterke urgentie
voelt, die ervoor zorgt dat hij nieuwsgierig is en wil leren (Dochy e.a., 2015). Nieuwsgierigheid kan gezien
worden als basis voor intrinsieke motivatie om te leren, te ontdekken en de omgeving te onderzoeken
(Silvia, 2008). Nieuwsgierigheid zet je aan om op onderzoek uit te gaan en om je nieuwe kennis eigen te
maken (Denktank 2032, 2015; Peeters, 2015a, 2015b). Nieuwsgierigheid heeft ook een sterke relatie met
leren. Wanneer je nieuwsgierig bent, verwerk je informatie beter en onthoud je die informatie ook beter
(Von Stumm e.a., 2011).
Dat betekent dat de student binnen de opleiding diverse contexten moet krijgen die de nieuwsgierigheid
verder stimuleren en hem aanzetten om ergens helemaal in te duiken, om op een andere manier over het
onderwerp te denken of om op onderzoek uit te gaan. Onderzoekend leren is binnen de opleiding een
manier om de nieuwsgierigheid op te wekken en de ontwikkeling van kennis en kennisverwerving te
bevorderen (Van Graft & Kemmers, 2007). Het is een belangrijk element van de opleiding, omdat
studenten ook in staat moeten zijn een onderzoekende houding bij leerlingen te stimuleren. Uiteindelijk
zullen toekomstige leraren ook leerlingen moeten leren om vanuit hun eigen vragen op onderzoek te
gaan om kennis en vaardigheden te vergroten (Van Keulen, 2014).
Vanuit het uitgangspunt om het beste uit jezelf te halen worden studenten aangesproken op hun growth
mindset. Bij een growth mindset wordt succes verklaard vanuit de geleverde inspanning. Het is van
belang dat studenten binnen de opleiding leren dat talenten en vaardigheden ontwikkeld kunnen worden
op basis van inspanning en dat feedback een essentieel onderdeel is van het leerproces (Dweck, 2006).
Om zichzelf te kunnen ontwikkelen moeten studenten leren omgaan met tegenslag en uitgedaagd
worden om hun eigen grenzen te verleggen.
2. Leren is in dialoog je professionele identiteit blijven ontwikkelen.
Leren is ook vanuit de dialoog een eigen professionele identiteit ontwikkelen. Leren is niet alleen een
cognitief proces. Het is van belang dat de student zijn eigen persoonlijkheid als instrument leert inzetten
om te kunnen onderwijzen. Subjectivering (persoonlijke ontwikkeling) is naast kwalificatie (kennis en
vaardigheden) en socialisatie (traditie en praktijk) een domein van goed onderwijs (Biesta, 2015). Het
vraagt veel om een zelfbewuste en zelfsturende professional te worden, die ook verantwoordelijkheid
neemt voor de kwaliteit en innovatie van het beroep. Om dit te kunnen is het belangrijk om de kern van
de eigen professionele identiteit te kennen. Dit gaat verder dan het opsporen van sterke punten en
motivatie. Het gaat ook om het expliciteren en verdiepen van de normen van het beroep en jezelf daartoe
verhouden. Dus niet alleen ‘wat zijn mijn kerncompetenties’, maar wat zijn de kerncompetenties die ik
nodig heb als professional en hoe verhoud ik me daartoe? (Ruijters, 2015). Studenten moeten
verbindingen leggen tussen het werk, het vak, de context (school, onderwijs, wereld) en zichzelf. Wie ben
ik als professional, wat is voor mij belangrijk, waar kan ik richting vinden voor mijn handelen, waar kan ik
een bijdrage aan leveren?
Deze professionele identiteit is ingebed in de persoonlijke identiteit. Aandacht voor je persoonlijke
ontwikkeling draagt daarom ook bij aan het ‘professional’ zijn. Onze werkveldpartners benadrukken dat
de leraar zich verantwoordelijk moet voelen voor het continue ontwikkeling van eigen expertise en het
samen leren in een organisatie. De startbekwame leraar primair onderwijs is daarmee een ‘reflective
practitioner’ (Schön, 1983) en ‘deliberate practitioner’ (Ericsson, 2007). Vanuit het besef van de
complexiteit van het beroep blijft hij zich ontwikkelen als persoon en als ‘instrument’ ten dienste van de
ontwikkeling van de leerlingen. De student reflecteert actief en maakt impliciete kennis expliciet.
Ervaringen maakt hij tot leerervaringen in interactie met collega’s, leerlingen, studenten, ouders en door
gebruik te maken van actuele en hoogwaardige informatiebronnen.
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3. Leren doe je zelf en met anderen en vereist ruimte voor co-creatie.
Leren doe je zowel alleen als samen, waarbij er ruimte moet zijn om tot co-creatie te komen. In het
curriculum willen we de leraren van morgen zoveel mogelijk ruimte bieden om te kiezen en zelf
verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces, waarbij er ruimte is om te leren. Dat vereist dat
er ruimte wordt gegeven aan zelfverantwoordelijke zelfbepaling (de Vries, 2007). Bij voorkeur gebeurt dit
in verschillende en steeds wisselende netwerken en contexten. Weten hoe je leert, transfer van kennis en
vaardigheden, creativiteit en ondernemendheid zijn noodzakelijke tools en eigenschappen voor een
leraar die leerlingen gaat begeleiden in een wereld die steeds sneller verandert. Het is niet langer
mogelijk alles te weten en alles te kunnen, maar het is vooral nodig te weten hoe iemand leert en wat
nodig is om iemand de ruimte en de mogelijkheden te geven om te leren. Vooral het leren van verbanden
leggen is hierbij cruciaal. In de wereld van vandaag en morgen gebeurt dit door te participeren binnen
netwerken (Siemens In Eersel-van der Linden, 2015). Het mogen ontwikkelen van je talenten en het
ontwikkelen van expertise is geen individueel gebeuren, maar staat altijd in dienst van bijdragen aan een
groter geheel: je leerlingen, je medestudenten, je collega’s, je team, je school, je opleiding, je netwerken
en de samenleving (Eersel-van der Linden, 2015).
Opleiden binnen een permeabel curriculum
Om aan de drie uitgangspunten van de visie op opleiden te kunnen voldoen is er vanuit HAN Pabo in
samenwerking met het werkveld een permeabel curriculum ontworpen. Een permeabel curriculum is een
flexibel curriculum, dat voldoet aan de eisen gesteld door de wetenschap, de beroepspraktijk en de
ontwikkelwensen van toekomstige leraren. Actuele vraagstukken binnen het onderwijs en de
maatschappij kunnen een plek krijgen binnen dit curriculum en studenten ontwikkelen zich vanuit de
samenwerking met anderen tot een professional, die kan beargumenteren hoe hij staat tegenover
ontwikkelingen die op hem afkomen in het onderwijs. We leren studenten hiermee deel te nemen aan het
debat over een veranderend werklandschap.
Een permeabel curriculum geeft de mogelijkheid om actuele ontwikkelingen vanuit het werkveld een plek
te geven in het opleiden van studenten en in de professionalisering van leraren. Dit moet in
gezamenlijkheid met partners van het werkveld en het kenniscentrum ‘Kwaliteit van Leren’ gebeuren. Op
die manier zijn we als HAN Pabo in staat om vanuit een kennisgemeenschap bij te dragen aan het
opleiden van toekomstige leraren en de ontwikkelingen binnen de beroepspraktijk. Het is hierbij van
belang dat ook de lerarenopleider zelf een kenniswerker wordt, die samen met studenten, onderwijs-,
opleidingsprofessionals en onderzoeksspecialisten samenwerkt aan de verbetering van zowel de eigen
opleidingspraktijk als de beroepspraktijk.
Met een permeabel curriculum, zoals in figuur 1 is gevisualiseerd, worden niet alleen studenten opgeleid,
maar kan ook de leraar of lerarenopleider zichzelf blijven ontwikkelen. Dat komt omdat de samenwerking
vanuit de driehoek ‘onderzoek, opleiden en onderwijs’ effectiever is als er een juiste balans is tussen
formele en informele leerprocessen. Een permeabel curriculum draagt bij aan de totstandkoming van en
het leren in professionele leergemeenschappen. Hierin zijn ook voor (startende) leraren mogelijkheden
om aan te sluiten bij het opleidingsaanbod en samen met lerarenopleiders en toekomstige leraren na te
denken over de onderwijspraktijk van vandaag en morgen.
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Figuur 1. Visuele weergave van het permeabel curriculum HAN Pabo

Doelen van de opleiding
De HAN Pabo leidt op voor het beroep leraar Primair Onderwijs. Of je nu kiest voor het reguliere voltijd-,
deeltijd- of ALPO-programma, de eindtermen zijn hetzelfde ook al is de vormgeving hier en daar
verschillend. In deze paragraaf geven we je zicht op de eindtermen. We werken daarbij van globaal naar
specifiek; van een beeld van het beroep (meteen hieronder) tot specifieke doelen, beroepstaken en
competenties (verderop). Samen met het werkveld hebben we een actueel beroepsbeeld ontwikkeld en
dit actualiseren we elke 3 jaar. Vanuit dit beeld en vanuit de landelijke eisen aan een lerarenopleiding
ontwerpen en actualiseren we onze opleiding.
Beroepsbeeld leraar primair onderwijs
Afstemmen op talenten vanuit samenwerking
De leraar primair onderwijs heeft een sterke drive om het beste uit kinderen naar
boven te halen en hun brede ontwikkeling te bevorderen. Hij is in staat om talenten bij zijn leerlingen te
herkennen en te benutten. Hij stimuleert en bestendigt een onderzoekende en probleemoplossende houding bij
zijn leerlingen, evenals vaardigheden zoals samenwerken, zorg voor de ander, creativiteit, inventiviteit en kritisch
denken. Hij is een zelfbewuste en internationaal georiënteerde persoon die op een open en respectvolle wijze
contact weet te maken met kinderen, ouders en de professionals met wie hij samenwerkt. Hij beschikt over up-todate kennis en vaardigheden op basis waarvan hij zowel planmatig/doelgericht als creatief/ad hoc kan inspelen op
nieuwsgierigheid, (ontluikende) talenten, culturele verschillen en onderwijsbehoeften van leerlingen. Denken en
werken vanuit leerlijnen evenals ‘doel - middel denken’ horen daarbij.
Hij creëert en onderhoudt een veilig pedagogisch klimaat vanuit de samenwerking met collega’s en ouders.
Kinderen vinden dat hij goed uitlegt, gevoel voor humor heeft en streng kan zijn als het moet. Hij werkt
methodisch en planmatig aan de kwaliteit van de interactie in zijn groep, organiseert het onderwijs effectief en
houdt overzicht over de parallelle leerprocessen van leerlingen. Hij is als leraar generiek inzetbaar en heeft binnen
het team een eigen specialisme. In zijn rol als leraar, specialist en teamlid toont hij zich collectief verantwoordelijk
voor het welbevinden en de leervorderingen van de leerlingen. Hij overlegt adequaat met de intern begeleider en
de zorgondersteuners binnen het samenwerkingsverband en hij betrekt ouders als partners bij het bepalen van
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doelen voor hun kinderen, het kiezen van de manier van werken op school en keuzes ten aanzien van het
opvoeden thuis.
Nieuwsgierig en onderzoekend naar nieuwe vormen van leren
De leraar primair onderwijs wil vanuit een open en kritische houding bijdragen aan onderwijsontwikkeling. Hij is
zich voortdurend bewust van het feit dat zijn handelen gevolgen heeft voor anderen en de wereld om hem heen,
niet alleen hier maar ook elders in de wereld en niet alleen nu maar ook later. Hij is op zoek naar nieuwe vormen
van leren en organiseren, die recht doen aan verschillen. Op een flexibele en onderbouwde manier gaat hij om met
groepsvorming, het lesprogramma en toetsing. Hij staat op een eigentijdse manier in het leven en wil leerlingen
helpen zich voor te bereiden op een niet te voorspellen toekomst. Hij kijkt goed naar de zone van naaste
ontwikkeling, de privésituatie en de leervoorkeuren van individuele kinderen en gaat met hen in gesprek over hun
leervragen, leerdoelen en aanpak.
Hij is zelf mediawijs en kan informatie van internet en sociale media effectief selecteren, vergelijken en
synthetiseren ten behoeve van doordacht gebruik in het onderwijs. Hij is zich bewust van het onderscheid tussen
ICT als middel en als doel en kijkt open en kritisch naar nieuwe technologische mogelijkheden en software.
Kinderen vinden dat hij goed met ICT kan omgaan.
Hij denkt zorgvuldig na over zijn eigen rol in relatie tot de rol en functie van andere middelen in de leeromgeving
van de leerling.
Leerlingen stimuleren tot leren en leren leren
De leraar primair onderwijs werkt vanuit het besef dat hij dagelijks de ontwikkeling van kinderen beïnvloedt door
wat hij doet en niet doet. Hij heeft voldoende kennis over leren en over het zich ontwikkelende kind om van
daaruit interventies te kiezen, die passen bij de te bereiken doelen, mogelijkheden van de (leer-)omgeving en
eigenschappen van kinderen. De leraar gaat uit van ‘elke dag een beetje beter’ en is hierin zelf een voorbeeld. Hij
heeft hoge verwachtingen van zijn leerlingen en van zichzelf. De leraar stimuleert steeds het leren én het leren
leren van alle kinderen, onder meer door hen te leren omgaan met onzekerheden, hun zelfbeeld en motivatie te
vergroten en aan te sluiten bij hun interesses en een inspirerend rolmodel te zijn.
Zelf blijven leren – in interactie met de professionele leergemeenschap
Vanuit het besef van de complexiteit en dynamiek van het beroep kan en wil de start-bekwame leraar primair
onderwijs zich blijven ontwikkelen als belangrijk persoon in de ontwikkeling van de kinderen. Om steeds beter
recht te kunnen doen aan verschillen tussen leerlingen, verdiept hij zich in mogelijkheden van nieuwe werkvormen
en technologie en nieuwe inhouden, zoals tweetalig onderwijs. Zijn oriëntatie beperkt zich niet tot de
landsgrenzen, maar is internationaal. Hij oefent geregeld met complexere vormen van begeleiding en instructie,
ook als zijn werkomgeving dit niet stimuleert. Hij maakt gebruik van feedback van leerlingen, collega's en experts
uit de professionele leergemeenschap. Door te bewegen in de driehoek onderwijs ‐ opleiding ‐ onderzoek verrijkt
hij zijn kennis, waarneming, denken en doen en die van anderen. Zo draagt hij
bij aan een steeds veranderend gemeenschappelijke begrip van goed onderwijs en draagt hij bij aan de realisering
daarvan.

HAN Pabo, december 2015
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Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs
Met de wet Beroep Leraar en Lerarenregister is een stevige fundering gelegd onder het professionele
karakter van het beroep van leraar. Het eerste element van die fundering is in 2006 al gelegd met de Wet
Beroepen in het Onderwijs (Wet BIO). Hiermee is ingevoerd dat leraren moeten voldoen aan
bekwaamheidseisen en hun bekwaamheid ook moeten blijven onderhouden. Die versie is inmiddels
grondig herzien, waarbij de omschrijving van het beroep zoals die nu in de Wet Beroep Leraar en
Lerarenregister staat, uitgangspunt is geweest. Deze bekwaamheidseisen gelden per 1 augustus 2017.
In de eisen is vastgelegd wat leraren tenminste moeten weten en kunnen om hun vakinhoudelijke en
pedagogisch-didactische verantwoordelijkheden waar te kunnen maken. Vakinhoudelijke, vakdidactische
en pedagogische bekwaamheid is onmisbaar om een goede leraar te kunnen worden. Die bekwaamheid
is wel ingebed in een bredere opvatting van professionaliteit die ook ander professionele beroepen
kenmerkt. Die bredere aspecten zijn niet specifiek voor leraren en daarom niet specifiek uitgewerkt in
deze bekwaamheidseisen. Ze worden weergegeven in onderstaande schematische voorstelling van
beroepsbekwaamheid die aan de basis ligt van de nieuwe bekwaamheidseisen.

Schematische voorstelling van beroepsbekwaamheid die aan de basis ligt van de nieuwe
bekwaamheidseisen
De bekwaamheidseisen voor de leraar primair onderwijs zijn verdeeld in vier groepen:

•
•
•
•

De brede professionele basis
Vakinhoudelijk bekwaam
Pedagogisch bekwaam
Vakdidactisch bekwaam

De brede professionele basis (PB)
De startbekwame leraar is een vakinhoudelijk, vakdidactisch en pedagogisch bekwame
onderwijsprofessional met een open en kritische houding. Hij streeft naar kwaliteit en onderzoekt
daarvoor zijn eigen praktijk, is betrokken bij de ontwikkeling van lerenden, draagt bij aan
schoolontwikkeling en onderwijsinnovatie, werkt samen met collega’s in een professionele
onderwijsgemeenschap en wil zich blijven ontwikkelen. Dat wil zeggen: hij ...
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•
•

•
•
•
•

werkt zelfbewust en inspirerend vanuit een onderbouwde visie op onderwijs en draagt deze op
micro, meso- en macroniveau uit.
stimuleert het leren én het leren leren van alle lerenden, onder meer door hen te leren omgaan
met onzekerheden, hun zelfbeeld en motivatie te vergroten, aan te sluiten bij hun interesses en
een inspirerend rolmodel te zijn.
werkt samen met collega’s in - en waar relevant ook buiten - de eigen instelling en stemt zijn
professionele handelen waar nodig met hen af.
heeft een onderzoekende, resultaat- en ontwikkelingsgerichte houding; hij wil zich blijven
ontwikkelen in zijn werk.
is zich voortdurend bewust van het feit dat zijn handelen - dat wat hij doet én niet doet - gevolgen
heeft voor anderen en de wereld om hem heen en vice versa.
ontwerpt een krachtige authentieke leeromgeving waarbij hij zijn onderwijs in inhoud, vorm en
activiteiten actueel houdt.

Vakinhoudelijk bekwaam (Vi)
De vakinhoudelijk bekwame leraar beheerst de inhoud van het onderwijs dat hij verzorgt.
Dat wil zeggen: hij ...
• staat ‘boven’ de leerstof en kan die zo samenstellen, kiezen en/of bewerken dat zijn leerling(en)
die kunnen/kan leren.
• legt vanuit zijn vakinhoudelijke expertise verbanden met het dagelijks leven, werk en wetenschap
en draagt daarmee bij aan de algemene vorming van zijn leerlingen.
Pedagogisch bekwaam (P)
De pedagogisch bekwame leraar realiseert op een professionele, ontwikkelingsgerichte werkwijze en in
samenwerking met zijn collega´s een veilig, ondersteunend en stimulerend leerklimaat voor zijn
leerlingen. Dat wil zeggen: hij ...
• volgt de ontwikkeling van zijn leerlingen in hun leren en gedrag en stemt zijn handelen daarop af,
passend bij het onderwijs van deze tijd.
• stimuleert en begeleidt de ontwikkeling van de leerling tot een zelfstandige en verantwoordelijke
volwassene/burger.
• sluit in zijn handelen aan bij de naaste ontwikkeling van zijn leerlingen op sociaal-emotioneel en
moreel gebied.
• begeleidt de leerling, in de context van het beroepsgerichte onderwijs, bij zijn oriëntatie op
vervolgonderwijs en beroepen en het ontwikkelen van (beroeps)identiteit (alleen voor de
tweedegraadsopleidingen).
Vakdidactisch bekwaam (Vd)
De vakdidactisch bekwame leraar maakt op een professionele, ontwikkelingsgerichte wijze in afstemming
met zijn collega’s en passend bij het onderwijskundige beleid van zijn school de vakinhoud leerbaar voor
zijn leerlingen door deze te vertalen in leerplannen of leertrajecten. Dat wil zeggen: hij ...
• brengt in leerplannen en leertrajecten een duidelijke relatie aan tussen de leerdoelen, het niveau
en de kenmerken van zijn leerlingen, de vakinhoud en de inzet van de verschillende methodieken
en middelen.
• volgt bij de uitvoering van zijn onderwijs de ontwikkeling van zijn leerlingen; hij beoordeelt en
analyseert regelmatig en adequaat of de leerdoelen behaald worden en hoe dat gebeurt; op basis
van zijn analyse stelt hij zo nodig zijn onderwijs bij.

Bekwaamheidseisen binnen de onderwijseenheden
In onderstaande tabellen zijn de onderwijseenheden (OWEs) per fase weergegeven met de bijbehorende
bekwaamheidseisen. De Eenheden van leeruitkomsten (EVL’en worden beschreven in het
Opleidingsstatuut HAN Pabo deeltijd.
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Propedeutische fase
OWE
Onderwijseenheden:
voltijd propedeuse
1.01
Leraar primair onderwijs
1.02
Ontwikkelingspsychologie
1.03
Communiceren en leiding geven
1.04
Psychologie van het leren
1.05
Ontwikkeling zien
1.06
Stage tussenbeoordeling
1.07
Verdiepen in rekenontwikkeling deel A en B
1.08
Zicht krijgen op cultuur
1.09
Masterclasses
1.10
Verdiepen in taalontwikkeling deel A en B
1.11
Cultuurbewust leraar zijn
1.12
Opleidingsbekwaam (IT)
1.13
Instapeis rekenen

Bekwaamheidseisen
PB
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

OWE
Onderwijseenheden:
voltijd pabo-alo propedeuse
1.01
Leraar primair onderwijs
1.02
Ontwikkelingspsychologie
1.03
Communiceren en leiding geven
1.04
Psychologie van het leren
1.05
Ontwikkeling zien
1.06
Stage tussenbeoordeling
1.07
Verdiepen in rekenontwikkeling
1.08
Probleemverkenning
1.09
Masterclasses
1.10
Verdiepen in taalontwikkeling
1.11
Cultuurbewust leraar zijn
1.12
Opleidingsbekwaam (IT)
1.13
Instapeis rekenen

Bekwaamheidseisen
PB
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

OWE
Onderwijseenheden:
ALPO propedeuse
A1.01
Academisch Leraar worden
A1.02
Inwerken
A1.03
Pedagogische relatie aangaan met een groep

Bekwaamheidseisen
PB
V

A1.04
A1.05
A1.06
A1.07
A1.08
A1.09
A1.10
A1.11
A1.12
A1.13

kinderen
Begeleiden
Onderwijs verzorgen deel A en B
Kinderen onderzoekend laten leren
Integrale toets
Leraar primair onderwijs
Ontwikkelingspsychologie
Psychologie van het leren
Ontwikkeling zien
Masterclasses
Probleemstelling en probleemverkenning

V

V

Vi
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Vi
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

P
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Vd

V
V
V
V
V

V

V
V
V
V

P

Vd

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V
V
V
V

P

V

Vi
V
V
V

V
V

Vd
V
V
V

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V

V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
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Postpropedeutische fase
OWE
Onderwijseenheden:
voltijd kernfase
2.01
Verdiepen in vakdidactieken
2.02
Ontwikkeling in kaart brengen
2.03
Leren vanuit nieuwsgierigheid
2.04
Communiceren en afstemmen
2.05
Afstemmen op onderwijsbehoeften
2.06
Masterclasses II
2.07
Kritisch denken over onderwijs
2.08
Creatief denken en handelen
2.09
Ontwerpen vanuit leerlijnen
2.10
Buitengewoon leren
2.10a
Eigen vaardigheid Engels
2.11
Specialiseren in een vakgebied
2.12
Thematisch ontwerpen voor alle leerlingen
2.13
Onderwijs maken we samen
2.14
Masterclasses III
2.15
Afstudeerbekwaam
OWE
Onderwijseenheden:
ALPO kernfase
A2.01
Begeleiden van kinderen in leerprocessen
A2.02
Pedagogisch didactisch afstemmen op het
A2.03
A2.04
A2.05
A2.06
A2.07
A2.08
A2.09
A2.10

jonge kind deel 1
Pedagogisch didactisch afstemmen op het
jonge kind deel 2
Onderwijs verzorgen rond een thema
Beschouwen, geloven, vieren deel 1
Beschouwen, geloven, vieren deel 2
Pedagogisch didactisch afstemmen op het
oudere kind
Cultuurbewust onderwijs
Integrale toets afstudeerbekwaam
Lesgeven aan kinderen met een specifieke
onderwijsbehoefte

OWE
Onderwijseenheden:
Voltijd afstudeerfase
3.1
Integraal junior collega A
3.2
Integraal junior collega B
3.3
Praktijkonderzoek
3.4
Masterclasses IV
3.5
Startbekwaam
OWE
Onderwijseenheden:
ALPO afstudeerfase
A3.1H
Integraal junior collega A deel 1
A3.1R
Integraal junior collega A deel 2
A3.2H
Integraal junior collega B deel 1
A3.2R
Integraal junior collega B deel 2
3.3
Praktijkonderzoek
3.4
Masterclasses IV
A3.5H
Startbekwaam deel 1
A3.5R
Startbekwaam deel 2

Bekwaamheidseisen
PB
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V
V

P
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Vd
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V

Bekwaamheidseisen
Vi
P
V
V
V
V

Vd
V
V

V

V

V

V

V
V

V

V
V
V
V

V

V
V
V
V

V
V
V

V
V
V

V
V
V

V
V
V

Bekwaamheidseisen
Vi
P
V
V
V
V

Vd
V
V

V
V

V
V

V
V

Bekwaamheidseisen
Vi
P
V
V

Vd
V

V
V

V
V

V
V

V
V
V

V
V
V

V
V
V

V
V
V
V
V

PB
V

PB
V
V
V
V
V

PB
V
V
V
V
V
V
V

Vi
V
V
V
V
V
V
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Kennisbases en profilering lerarenopleiding basisonderwijs
In 2016 zijn de pabo’s binnen het programma 10voordeleraar (www.10voordeleraar.nl) gestart met het
herijken van de kennisbases en het herzien van de profieldelen voor de lerarenopleiding basisonderwijs.
Het resultaat is het document Kennisbases en profilering lerarenopleiding basisonderwijs. De inhoud
hiervan is leidend vanaf studiejaar 2018-2019. Dit document beschrijft welke kennis minimaal van een
startbekwame leraar wordt verwacht en is met name bedoeld voor de lerarenopleiders en hun studenten
op de pabo. Het is aan de pabo’s om de inhoud van de kennisbases te implementeren in hun eigen
onderwijs- en toetsprogramma en hier in profieldelen extra verdieping aan te brengen. Hierbij wordt
ruimte geboden voor de specifieke (levensbeschouwelijke) achtergronden en/of didactische en
onderwijskundige uitgangspunten van de verschillende hogescholen.
Het document is te downloaden via:
https://www.10voordeleraar.nl/publicaties?search_documents_course_id=50

Professionele standaard
In Europa zijn de eisen die worden gesteld aan een hbo-bachelor, dus ook de Nederlandse leraar Primair
onderwijs, omschreven in de zogenaamde Dublin descriptoren. Deze descriptoren geven het denk- en
werkniveau van de bachelor afgestudeerde aan en zijn zeer algemeen geformuleerd. Pabo HAN heeft
deze Dublin descriptoren daarom concreter gemaakt en vertaald naar drie professionele standaarden, op
de drie bekwaamheidsniveaus. Deze meer concrete standaarden kunnen zowel de student als opleiders
richting geven bij het leren en opleiden. Het toetsbouwwerk reflecteert uiteraard ook deze drie niveaus.
De professionele standaard bestaat uit de volgende vier elementen:
• Kennis verwerven en kennis toepassen.
• Communiceren en presenteren
• Oordeelsvorming
• Leer- en onderzoeksvaardigheden
Hierna volgt een tabel met daarin een aantal voorbeelden van vertalingen van de Dublin Descriptoren
naar de professionele standaard.
Tabel 1 Voorbeelden van Dublin-descriptoren vertaald naar de professionele standaard
Dublin-descriptoren (Europa)

Professionele standaard – startbekwaam (Han Pabo)

Kennis en inzicht
Aantoonbare kennis van en inzicht in de kernelementen
van de wetenschappelijke discipline verwerven en kennis
maken met een aantal van de nieuwste ontwikkelingen
binnen de discipline.
Toepassen kennis en inzicht
Vaardigheden verwerven die hen in staat stellen om
verworven kennis en inzicht op een professionele, bij de
discipline passende manier toe te passen, om
standpunten te formuleren en die te onderbouwen met
argumenten en om problemen op het gebied van de
discipline op te lossen.

Kennis verwerven en kennis toepassen (inhoudelijk deskundig)
•
Bij voorbereiding en evaluatie van onderwijsactiviteiten betrekt de leraar
aspecten van het lesgeven in samenhang. Hij legt verbanden tussen
situaties en komt tot genuanceerde conclusies.
•
De leraar werkt op eigen initiatief en proactief aan de uitbreiding van zijn
kennis en inzicht door zijn kennisbasis, waaronder zijn culturele bagage,
regelmatig te voeden. Hiertoe raadpleegt hij diverse relevante bronnen
(mentor, collega's, literatuur, deskundigen, internet, media, culturele
instellingen enz.).
•
De leraar maakt van vrijwel elke ervaring een leerervaring door er - als
gewoonte - op te reflecteren, erover te communiceren met anderen en
door er informatie vanuit andere bronnen aan te koppelen waardoor
verdieping van de ervaring optreedt.
Oordeelsvorming
•
De leraar maakt onderscheid tussen observatie en interpretatie en kan de
interpretatie verantwoorden vanuit zijn eigen kennisbasis en opvattingen.
•
De leraar verzamelt in een gegeven beroepssituatie relevante gegevens,
ordent, analyseert en interpreteert deze adequaat en komt - eventueel
door anderen te raadplegen - tot een genuanceerd en verantwoord
oordeel.

Oordeelsvorming
Is in staat om relevante gegevens te verzamelen en te
interpreteren (meestal op het vakgebied) met het doel
een oordeel te vormen dat mede gebaseerd is op het
afwegen van relevante sociaal-maatschappelijke,
wetenschappelijke of ethische aspecten.
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•

Communicatie
Vaardigheden verwerven die hen in staat stellen om
informatie over en uit de discipline, ideeën en
oplossingen voor problemen over te brengen op een
publiek bestaande uit specialisten of niet-specialisten.

Leervaardigheden
Leervaardigheden verwerven die noodzakelijk zijn voor
een vervolgstudie die een hoog niveau van autonomie
veronderstelt.

De leraar respecteert de kennisbasis en de opvattingen van anderen en
hanteert deze als input voor mogelijke verdere verfijning van zijn eigen
kennis, oordeelsvorming en handelen.
Communiceren en presenteren
•
De leraar kan zich zowel mondeling als schriftelijk helder, correct,
zorgvuldig en gestructureerd uitdrukken met adequate verwijzing naar
bronnen (APA). Hij maakt hierbij op functionele wijze gebruik van
multimediale middelen.
•
De leraar zoekt op effectieve wijze de kritische dialoog op met
(aanstaande) collega's en deskundigen, onder meer over zijn
onderzoeksaanpak- en resultaten, om zo tot kennisdeling te komen en van
elkaar te leren.
•
Het doel van zijn communicatie of presentatie staat hem helder voor ogen
en hij stemt zijn manier van communiceren effectief af op zijn publiek
(leerlingen, collega's, ouders, externe deskundigen, enz.).
•
In de communicatie met anderen spreekt hij zelfbewust en respectvol
vanuit zijn eigen kennisbasis en opvattingen. Hij is bereid zijn uitspraken en
handelen van daaruit te verantwoorden.
•
Mondelinge of schriftelijke bijdragen van anderen kan de leraar van
adequate en stimulerende feedback voorzien en hij verwerkt feedback van
anderen open en kritisch.
•
De leraar communiceert tijdig en open met relevante personen over
voorkomende problemen in zijn beroepspraktijk.
Leer- en onderzoeksvaardigheden
•
De leraar kan in een gedetailleerde en gestructureerde sterkte/zwakteanalyse aangeven waar de grenzen en uitdagingen van zijn
handelingsbekwaamheid liggen. Hij betrekt hierin nadrukkelijk ook zichzelf
als lerende, onderzoekende professional. Hij kan deze analyse omzetten in
concrete doelen en in een plan van aanpak.
•
De leraar kan zijn pedagogisch-didactische keuzes relateren aan zijn visie
op de rol en verantwoordelijkheid van de leraar als cultuurdrager en
cultuuroverdrager.
•
De leraar kan vanuit een meerperspectivische inhoudelijke verdieping
komen tot een concrete onderzoeksvraag, deze vertalen naar een
praktijkrelevant en haalbaar onderzoek, dit uitvoeren, uit de resultaten
verantwoorde conclusies trekken, deze helder presenteren, de discussie
erover aangaan en aangeven wat het onderzoek de opdrachtgever en
hemzelf heeft opgeleverd.
•
De leraar herkent de momenten in het onderzoeksproces waarop hij een
begeleidings- of sparringmoment nodig heeft, organiseert deze snel en
proactief en weet deze momenten goed te benutten.
•
De leraar werkt uit zichzelf onderzoeksmatig en vanuit een onderzoekende
grondhouding aan zijn eigen ontwikkeling, aan de ontwikkeling van de
leerlingen en aan de ontwikkeling van (het team van) zijn stageschool. In
zijn manier van werken en leren is denken, verdiepen, waarnemen en doen
functioneel in evenwicht.
•
De leraar kan onderzoeksresultaten, indien van toepassing,
beargumenteerd vertalen naar een advies aan de opdrachtgever.

Extra algemene taaleisen toetsing en beoordeling
Aan teksten die studenten inleveren ter beoordeling stelt de HAN Pabo naast de inhoudelijke eisen ook
vormeisen. Dat betekent dat een maximum van vijf verschillende fouten is toegestaan. Dit kunnen
spelfouten, typefouten en fouten in de zinsbouw zijn. Constateert de beoordelaar meer dan vijf fouten,
dan krijgt de student de inhoudelijke beoordeling retour maar er wordt een 1 geregistreerd in Alluris. De
student kan de tekst bij de volgende toetsgelegenheid opnieuw inleveren, waarbij de taalfouten via
'wijzigingen bijhouden' zijn verbeterd. Deze werkwijze wordt gedurende de hele opleiding gehanteerd
voor alle schriftelijke teksten die de student aanbiedt ter beoordeling.
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De opbouw van de opleiding
Het eerste jaar van je studie heet de propedeuse (officieel de propedeutische fase) en heeft een
studielast van 60 studiepunten. De studielast wordt uitgedrukt in studiepunten. Eén studiepunt is gelijk
aan 28 uren studie.
De propedeuse heeft een drietal functies: een oriënterende, een verwijzende en een selecterende functie.
Deze drie functies hangen nauw met elkaar samen. De propedeuse moet je een goed beeld geven van
de hele studie. Gedurende dit eerste jaar word je in staat gesteld na te gaan of de opleiding aansluit bij je
capaciteiten en interesses. Dit is de oriënterende functie van de propedeuse. In de loop van dit jaar kun je
beslissen of je deze opleiding wilt blijven volgen, of voor een andere opleiding binnen of buiten
de HAN kiest. Voorlopige studieadviezen in het midden en aan het eind van het propedeutisch jaar
helpen bij die beslissing. Dit is de verwijzende functie van de propedeuse.
Tot slot kent de propedeuse ook een selecterende functie. Die functie is tweeledig: aan de ene kant
beoordeel je zelf of je geschikt bent voor de studie of niet. Anderzijds word je ook beoordeeld op basis
van je studieresultaten, die steeds worden bezien in het licht van motivatie, studiehouding en persoonlijke
omstandigheden.
Uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van de propedeutische fase krijg je een schriftelijk studieadvies,
gebaseerd op het aantal behaalde studiepunten. Dat advies bepaalt of je je opleiding al dan niet kunt
voortzetten. Je hoeft dat advies niet op te volgen, maar bent wel zelf verantwoordelijk voor de keuze die
je maakt, tenzij het om een bindend negatief studieadvies (BNSA) gaat. In dit laatste geval word je direct
uitgeschreven en kun je je voor dezelfde opleiding niet meer inschrijven.
De basisindeling van elke opleiding bestaat uit een major en een minor. De major is je hoofdrichting,
waarin je je beroepscompetenties ontwikkelt. Dit deel omvat maximaal 210 studiepunten. Daarnaast krijg
je in een minor (30 studiepunten) de ruimte om je interesses en capaciteiten te specialiseren of juist te
verbreden. In de onderstaande tabel is de omvang van de indelingen van de opleiding weergegeven in
studielast uitgedrukt in studiepunten.
Indeling van de
opleiding
Propedeuse
postpropedeuse
Totaal

Major
60
150
210

Minor

30
30

Totaal
60
180
240

HAN Pabo heeft de postpropedeutische fase onderverdeeld in de kernfase en de afstudeerfase. De
kernfase omvat het eerste en tweede studiejaar van de postpropedeutische fase (120 studiepunten
inclusief de minor), de afstudeerfase is het laatste studiejaar (60 studiepunten).
Je kiest zelf voor een minor als verbreding of verdieping van je studie. Ons totale aanbod aan minoren
vind je in de HAN-onderwijscatalogus (Alluris en Insite).
Er zijn ook vrije minoren, die je bij een andere onderwijsinstelling kunt volgen of die je zelf samenstelt uit
onderdelen van onderwijs van verschillende instituten van de HAN of een andere (onderwijs)instelling.
Kijk voor het totale minorenaanbod op www.han.nl of op www.kiesopmaat.nl. Kies Op Maat is een online
platform waar alle studenten aan het hoger onderwijs in Nederland kunnen kiezen uit minoren en vakken
van de deelnemende instellingen. Het doel van Kies Op Maat is het vergroten van de mobiliteit van alle
studenten binnen het Hoger Onderwijs.
Voordat je een minor gaat volgen heb je toestemming nodig van de examencommissies. Als je een minor
wilt volgen uit het minoraanbod van de HAN, dan is de toestemming van je studieloopbaanbegeleider
voldoende. De regels voor het volgen van een vrije minor zijn te vinden op HAN Insite, Minoren, Welke
soorten minoren zijn er?
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Opleidingsvarianten, locatie Arnhem en locatie Nijmegen
Nieuw curriculum HAN Pabo
Fasegewijs wordt voor de opleiding tot leraar basisonderwijs één nieuw gemeenschappelijk curriculum op
beide locaties HAN Pabo ingevoerd. Het nieuwe curriculum geeft de ruimte om beter aan te sluiten bij
actuele ontwikkelingen zowel landelijk als regionaal. Vanaf september 2015 is de nieuwe propedeuse
gestart, vanaf september 2016 de nieuwe kernfase Pabo 2, vanaf september 2017 als vervolg daarop de
nieuwe kernfase Pabo 3 en vanaf september 2018 de doorontwikkelde afstudeerfase.
In september 2015 is er naast de bestaande opleiding deeltijd een nieuwe variant gestart, gebaseerd op
het nieuwe curriculum. Vanaf september 2016 kon er alleen nog gestart worden met de nieuwe variant
deeltijd (alleen in Nijmegen) en wordt de oude variant uitgefaseerd. De opleiding deeltijd HAN Pabo kent
een eigen Opleidingsstatuut inclusief Onderwijs- en examenregeling (OS/OER).
In het ALPO-programma, dat is vormgegeven in afstemming met de Radboud Universiteit, zijn vooral
enkele wijzigingen in de kern- en afstudeerfase doorgevoerd.
Bi-diplomeringstraject Pabo &ALO
Vanaf studiejaar 2018 - 2019 biedt de HAN de dubbele lerarenopleiding Pabo (Lerarenopleiding
basisonderwijs) en ALO (Leraar 1e graag Lichamelijke Opvoeding) aan. Binnen dit traject kan de student
in vijf jaar twee diploma’s behalen. Na afronding is hij zowel bevoegd om les te geven in het
basisonderwijs, als om sport- en bewegingsonderwijs te geven in alle onderwijstypen.
Aanleidingen voor dit bi-diplomeringstraject zijn:
- Vanuit het basisonderwijs is er een toenemende vraag naar beweeg- en sportspecialisten;
- Sport en bewegen wordt belangrijker. Niet alleen blijkt uit onderzoek (Niet, 2016, onderzoeksproject Fit
en Vaardig) dat er een positieve relatie is tussen bewegen en leerprestaties, ook benadrukt de overheid
steeds meer het belang van voldoende bewegingsonderwijs door bevoegde docenten;
- Terwijl 65 tot 70% van de Pabo‐populatie uit vrouwen bestaat en voor 30 tot 35% uit mannen, is dat bij
de ALO precies omgekeerd. Dit heeft gevolgen voor de diversiteit van het lerarenteam en de rolmodellen
die leerlingen voor zich zien. De ALO verwacht door dit bi-diplomeringstraject meer vrouwelijke en de
Pabo om meer mannelijke studenten aan te trekken.
- Studenten hebben behoefte aan een breed loopbaanperspectief. Ze willen kunnen wisselen in
onderwijscontexten en rollen en/of deze combineren, waardoor de werkzaamheden uitdagend blijven.
Doelen van het bi-diplomeringstraject:
- Afgestudeerden van het bi-diplomeringstraject Pabo & ALO kunnen nog beter integraal naar kinderen
kijken, niet alleen vanuit pedagogisch didactisch en vakinhoudelijk perspectief maar ook vanuit het
perspectief van motoriek, bewegen en gezondheid en de betekenis daarvan voor het leerproces en het
welbevinden. Ze nemen kennis over bewegen mee en kunnen die integreren in het leerproces van
leerlingen.
- Er wordt een nieuwe doelgroep van sportieve studenten geworven, die vanuit een andere optiek een
rolmodel zijn voor leerlingen en kunnen bijdragen aan talentontwikkeling van kinderen op het gebied van
sport en bewegen.
- Door de mogelijkheid te hebben om verschillende rollen te vervullen en/of te combineren in alle vormen
van onderwijs blijft het vak boeiend, afwisselend en uitdagend, waardoor afgestudeerden langer met
plezier in het onderwijs werkzaam blijven.
In het bi-diplomeringstraject Pabo & ALO wordt waar mogelijk onderwijs, toetsing en
studieloopbaanbegeleiding/studiecoaching) geïntegreerd om overlap te voorkomen. De student leert in
alle verschillende onderwijscontexten (Primair -, Voortgezet -, Speciaal - en Middelbaar
Beroepsonderwijs). Zo leert de student tijdens de opleiding hoe en waar beide opleidingen elkaar kunnen
versterken en om de transfer te maken tussen hetgeen hij leert op beide opleidingen.
Het traject van de gecombineerde opleidingen duurt 5 jaar. Op vier manieren wordt er voor gezorgd dit
traject studeerbaar te maken, waarbij tegelijkertijd voldaan wordt aan de eindkwalificaties van beide
opleidingen:
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1.
2.

3.

4.

De gemeenschappelijke didactische en pedagogische vaardigheden zijn in kaart gebracht en
hebben geleid tot een reductie van de contacttijd (per afzonderlijke opleiding);
Ook wat betreft het leren op de werkplek zijn de gemeenschappelijke doelen geïnventariseerd, zodat
studenten hun stages voor een belangrijk deel voor beide opleidingen tegelijkertijd in kunnen zetten.
Zo kunnen zij zich de noodzakelijke competenties in verschillende onderwijscontexten eigen maken;
De gemeenschappelijke doelen en beoordelingscriteria van Onderwijseenheden (OWEs) en
(deel)tentamens zijn in kaart gebracht. Vrijstellingen van (deel)tentamens worden verleend op basis
van een voldoende voor (deel)tentamens afgelegd bij de andere opleiding.
De beoogde student is een topstudent, d.w.z. een havo+/vwo-student met de bijbehorende attitude
om twee opleidingen succesvol af te ronden in 5 jaar.

Ad 1:
In de propedeuse worden er verschillende lessen gezamenlijk gegeven, bijvoorbeeld lessen
basiscommunicatie, onderzoeksvaardigheden, professioneel schrijven, gebruik van ICT in de les- en
beroepspraktijk, studieloopbaanbegeleiding/studiecoaching.
Ad 2:
De student leert de transfer te maken tussen kennis en vaardigheden van beide opleidingen en het leren
op de werkplek. Door één stage te lopen op een basisschool kan de student werken aan
gemeenschappelijke stagedoelen, bijv. hij kan leidinggeven aan een groep leerlingen, is in staat om een
heldere instructie te geven waarmee hij toont boven de leerstof te staan, kan het eigen handelen
verantwoorden met gebruik van zowel ervaring als theorie. Zo ontstaat er een nieuw geïntegreerd
beroepsbeeld van de groepsleerkracht die bevoegd is om bewegingsonderwijs te geven in verschillende
onderwijscontexten.
Ad 3:
In het volgende overzicht is weergegeven voor welke (deel)tentamens studenten Pabo & ALO vrijstelling
krijgen:
(deel)tentamen
titel
onderdeel van OWE
Groepspresentatie
Pabo OWE Leraar
actueel onderwijs
Primair onderwijs
Kennistoets over
ontwikkeling van
kinderen
Performance
assessment
communicatie
Probleemverkenning

ALO OWE Leraar SBO
in Primair onderwijs 1B

vrijstelling op basis van (deel)tentamen
titel
onderdeel van OWE
Presentatie innovatief
ALO OWE Innovatief
schoolplein
Schoolplein Sport &
Bewegen
Kennistoets
Pabo OWE
Ontwikkelingspsychologie Ontwikkelingspsychologie

Pabo OWE
Communiceren en
leidinggeven
Pabo OWE
Probleemverkenning

Handboek =
lesvoorbereiding, uitvoering en -evaluatie
Trainingsschema op
basis van onderzoek

Vier masterclasses

Pabo OWE
Masterclasses

Actieve deelname aan
lessen innovatief
schoolplein*

ALO OWE Leraar SBO in
Primair onderwijs 1A
ALO OWE Sport,
Bewegen en Gezondheid
1
ALO OWE Innovatief
Schoolplein Sport &
Bewegen

*De vrijstelling wordt toegekend als het deeltentamen ‘Presentatie innovatief schoolplein’ behaald is.
In deel 3 hoofdstuk 4 van het OS is een totaaloverzicht opgenomen van alle (deel)tentamens met
studiebelasting voor studenten Pabo die de dubbele opleiding Pabo & ALO doen, inclusief de
(deel)tentamens waarvoor door de examencommissie HAN Pabo vrijstelling verleend zal worden op basis
van behaalde (deel)tentamens bij de ALO. Over deze vrijstellingen is door de examencommissie HAN
Pabo besloten d.d. 20-2-2018.
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Ad 4:
De studiekeuzecheck en de werving van studenten voor het bi-diplomeringsstudent is afgestemd op de
topstudent met de juiste attitude. Voorafgaand aan definitieve inschrijving voor het bi-diplomeringstraject
bepaalt de kandidaat zelf of hij deel gaat nemen aan de dubbele lerarenopleiding Pabo & ALO, na
afronding van een kort traject van proef-studeren.
Omdat de dubbele opleiding nieuw is, gezamenlijk verder ontwikkeld wordt en omdat de HAN goede
kwaliteit wil leveren, is er besloten om in september 2018 kleinschalig te starten. Na het succesvol
afronden van het traject van proef-studeren en na eventuele loting start er in september 2018 dan één
groep studenten.

Voor de uitwerking van de verschillende onderwijseenheden, wordt verwezen naar deel 3 van dit
Opleidingsstatuut.
De verschillende opleidingsprogramma’s:
- locatie Arnhem: Voltijd (ook februari-stroom) en propedeuse Pabo-ALO
- locatie Nijmegen: Voltijd, ALPO, deeltijd (ook februari-stroom deeltijd)
Uitfasering, voor studenten gestart met de opleiding vóór 1 september 2015:
- locatie Arnhem: Voltijd en deeltijd
- locatie Nijmegen: Voltijd en deeltijd
In deel 3 hoofdstuk 1 is de curriculumopbouw van alle opleidingsprogramma’s schematisch
weergegeven.

Studieloopbaanbegeleiding
Het doel van studieloopbaanbegeleiding is het begeleiden van studenten bij het efficiënt en met plezier
doorlopen van de studieloopbaan. Het uitgangspunt hierbij is dat studenten zelf verantwoordelijk zijn voor
studievoortgang en dat de studieloopbaanbegeleider (slb’er) hierbij een stimulerende en ondersteunende
rol heeft.
Er zijn drie pijlers voor de slb-lijn:
1. Studievoortgang stimuleren en monitoren;
2. Professionele en persoonlijke ontwikkeling stimuleren;
3. Begeleiden van keuzes maken binnen de opleiding en indien relevant voor het beëindigen van de
opleiding.
Taken van de studieloopbaanbegeleider
Aan het begin van elke fase van de opleiding krijgt de student een slb’er toegewezen. Deze docent is
eerste aanspreekpunt en begeleidt de student tijdens de studie. De studieloopbaanbegeleiding vindt
plaats in individuele gesprekken én in groepsbijeenkomsten.
De slb’er fungeert als schakel tussen de onderwijsvraag (beschreven in het pop = persoonlijk
ontwikkelplan) van de student en het aanbod van de opleiding (toetsprogramma, onderwijseenheden).
De studieloopbaanbegeleider heeft verschillende taken. Hij:
• maakt de student vertrouwd met het beroep waarvoor hij opgeleid wordt en de beroepstaken die
daarbij horen;
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•
•
•
•
•
•
•

begeleidt en coacht de student bij de ontwikkeling van de beroepscompetenties;
speelt een belangrijke rol bij de begeleiding en bespreking van de studievoortgang van de student en
de bewijslast ervan;
adviseert over keuzes voor leerbronnen, studietraject en deelname aan tentamens en integrale
toetsen
begeleidt de student bij de ontwikkeling van een brede blik dwars door de gehele studieroute;
stimuleert het zelfverantwoordelijk leren en het 'leren leren';
helpt de student, of verwijst hem door als hij vragen/problemen heeft met de studie(loopbaan);
is gesprekspartner bij conflictsituaties in stage/opleiding.

Naast de slb’ers zijn er senior-slb'ers die informatie kunnen verstrekken over specifieke thema's, zoals.
• studiefinanciering;
• financiële problemen;
• speciale voorzieningen gehandicapten en sportmensen;
• doorverwijzing naar professionele hulpverlening;
De studentendecanen zorgen voor informatievoorziening naar de senior-slb'ers. (zie ook in dit deel
Studentenvoorzieningen op faculteits- en instituutsniveau, Studentendecanen).
De senior-slb'er kan zowel door de slb'er als door de student geraadpleegd worden wanneer de slb'er
geen antwoord heeft op vragen betreffende de begeleiding van de student. De senior-slb'ers zijn in de
begeleiding ondersteunend voor zowel de student als voor de slb'er.
Instrumenten: Portfolio, POP en PWC
Portfolio
Het digitaal portfolio (DPF) is een bewaarplaats van bestanden/documenten waarmee de student de
eigen individuele ontwikkeling (leerproces) zichtbaar maakt en het behaalde niveau aantoont. Het
portfolio vervult verschillende functies:
• presentatie van ontwikkeling en prestaties
• beoordeling
Bij de afsluiting van de studie bewaart de HAN het digitaal portfolio gedurende twee jaar.
Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)
In het persoonlijk ontwikkelingsplan (pop) beschrijft de student wat hij in een bepaalde periode op welke
manier wil gaan leren. Dit gebeurt op basis van reflectie op elders/eerder verworven competenties en de
competenties die voor de betreffende major/minor nog ontwikkeld moeten worden. Het pop wordt
geplaatst op het DPF.
Professioneel werkconcept (PWC)
Het professioneel werkconcept (PWC) is een verantwoording van de student van zijn persoonlijke
uitgangspunten van goed onderwijs en een (zelf)beoordeling van zijn ontwikkelingsniveau ten aanzien
van de professionele standaard. Door het voortdurend pendelen tussen persoonlijke opvattingen en
kennisverwerving gedurende de opleiding verfijnt de student zijn professioneel werkconcept:
- hij verantwoordt zijn ontwikkeling op basis van zijn visie op onderwijs, op leren, op onderwijsconcepten
en zijn beeld van een goede leerkracht.
- hij geeft aan hoe hij het geleerde een plaats kan geven in de praktijk en maakt hierbij een verbinding
tussen de verschillende leerresultaten.
Bij een diepgaand leerproces pendelt de student tussen ervaringen in de praktijk en de theorie die hier
ten grondslag aan ligt. Dit proces kent een cyclisch karakter. De student kan op die manier vanuit eigen
leervragen werken maar is zich daarbij vanaf de start bewust dat zowel begeleiders als examinatoren de
ontwikkeling van het professioneel werkconcept gedurende het gehele leerproces vanuit de professionele
standaard volgen. Met andere woorden, gedurende de opleiding is het PWC een document waarin de
student zijn ontwikkeling tot startbekwame beroepskracht beschrijft.
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Interne organisatie
Faculteiten en instituten
De HAN kent de volgende 4 faculteiten (werkmaatschappijen): Economie en Management (FEM);
Educatie (FE); Gezondheid, Gedrag en Maatschappij (FGGM) en Techniek (FT).
De ondersteunende diensten van de HAN zijn ondergebracht in het Service Bedrijf.
Tot de faculteit Educatie behoren de volgende opleidingen:
Instituut HAN Pabo:
• bachelor opleiding tot Leraar basisonderwijs, locatie Arnhem, locatie Nijmegen
Instituut voor Leraar en School (ILS):
• 12 bacheloropleidingen tot Leraar VO - 2de graad: Aardrijkskunde, Biologie, Duits, Economie,
Engels, Frans, Geschiedenis, Natuurkunde, Nederlands, Pedagogiek, Scheikunde, Wiskunde en
de opleiding learning and development in organisations.
HAN Master Programma (HMP):
• Master leraar Economie, Master leraar Engels, Master leraar Nederlands, Master leraar
Wiskunde
Management en organisatie op faculteits- en instituutsniveau
Faculteitsdirecteur
Dhr. M. Pistorius
Educatie
Secretaris
Mr. Drs. F. Veenstra
faculteitsdirecteur
Instituutsdirectie
Mw. drs. K.M. van Weegen (voorzitter)
HAN Pabo
Mw. M. Lambregts
Directiesecretaresse Mw. M. Akkerman, Pabo locatie Arnhem
Mw. J. Steetzel, Pabo locatie Nijmegen

Kapittelweg 35, Nijmegen
Kapittelweg 35, Nijmegen
Ruitenberglaan 27, Arnhem
Kapittelweg 35, Nijmegen

De instituutsdirectie van de HAN Pabo bestaat uit 2 personen. Zij hebben beide de integrale
verantwoordelijkheid over het instituut (locatie Arnhem en locatie Nijmegen) en hebben daarnaast een
verdeling in aandachtsgebieden. De instituutsdirectie vormt samen met twee fasemanagers het
instituutsmanagementteam (MT). Deze fasemanagers zijn gemandateerd verantwoordelijk voor de
directe aansturing van een deel van de opleiding.
Het management wordt daarbij ondersteund door twee programmaleiders, een op het gebied van
‘onderwijs en onderzoek’ en een op het gebied van ‘samen opleiden’, door een beleidsmedewerker
kwaliteitszorg en door een team van coördinatoren op de locatie.
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 kennis, inzicht en 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 (deel 2 van dit opleidingsstatuut).
Mailadres: examencommissie.pabo@han.nl
Medezeggenschap van studenten en medewerkers op HAN-, faculteits- en instituutsniveau
Bij de HAN is inspraak geregeld op verschillende niveaus binnen de organisatie. Je hebt
opleidingscommissies, faculteitsraden en de (centrale) medezeggenschapsraad.
Opleidingscommissie (OC)
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Op opleidingsniveau is er een Opleidingscommissie. De opleidingscommissie adviseert over allerlei
opleidingszaken, zoals over de Onderwijs- en Examenregeling en de uitvoering ervan. De
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. Bij het directiesecretariaat kun je meer informatie vragen over de
opleidingscommissie.
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 of docent kun je 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 > ‘Over ons’ voor de samenstelling van de faculteitsraad en de ambtelijke ondersteuning.
Medezeggenschapsraad (MR)
Via de medezeggenschapsraad (MR) hebben personeel en studenten op HAN-niveau inspraak. Het CvB
is verplicht op vragen en opmerkingen gemotiveerd te reageren. De MR heeft instemmingsrecht als het
gaat om beleid, begroting, onderwijs- en examenregelingen enzovoorts en bestaat uit 16 leden: 8
personeelsleden en 8 studenten.
Als student of medewerker kun je in de MR meepraten over het algemene en vaak abstracte beleid van
de hogeschool.
Zie HAN Insite > ‘Medezeggenschap’ voor de samenstelling van de medezeggenschapsraad en het
secretariaat.
Student als Partner (SaP)
In het licht van een snel veranderende wereld is het in een maatschappelijke organisatie van belang
wendbaar te zijn in het onderwijsprogramma en de wijze waarop dit programma aangeboden wordt.
De samenwerking met studenten speelt hierbij een belangrijke rol. Studenten staan, gezien hun
levensfase, met twee benen in de veranderende maatschappij. Zij kunnen constructief meedenken en
aangeven wat zij en het werkveld nodig hebben om tot leren en innovatie te komen. Studenten worden
daarom als volwaardige en gelijkwaardige partners van de organisatie gezien en gestimuleerd zich
gedurende de opleiding (steeds meer) als zodanig op te stellen. Studenten krijgen en nemen gedurende
de opleiding de verantwoordelijkheid en het vertrouwen als betrokken partners pro-actief mee te denken
en te handelen. De student als partner (SaP) van de organisatie kan ‘aan de voorkant’ mee denken en
handelen bij bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ontwikkelingen van het onderwijsprogramma
Organisatie van en de logistiek bij het onderwijsprogramma
Onderwijs- en werkvormen bij het onderwijsprogramma
Toetsing bij het onderwijsprogramma
Technologie in relatie tot het onderwijsprogramma
Relatie met het werkveld
Praktijkonderzoek
Relatie tussen de lectoraten en het praktijkonderzoek
Relatie tussen de lectoraten, het werkveld en het praktijkonderzoek
Ontwikkelingen/ Innovatie van het onderwijsprogramma in relatie tot alumni
Internationalisering
Studeerbaarheid bij het onderwijsprogramma
Transparantie en communicatie
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•
•

Sport, Kunst en Cultuur en andere (ontspannende en vormende) activiteiten
Andere thema's

Kwaliteitszorg
Binnen de HAN Pabo werken we continu aan het borgen van de kwaliteit van ons onderwijs. Het
uitgangspunt hiervoor is het wettelijk vastgestelde accreditatiekader (www.nvao.net) en het HAN
kwaliteitszorgkader voor bacheloropleidingen.
Om de kwaliteit van ons onderwijs voortdurend te monitoren en te verbeteren vragen wij geregeld de
mening van studenten over het onderwijs middels diverse kanalen. Bijvoorbeeld door middel van
docentenevaluaties, mondeling evaluaties via de studentenberaden /
groepsvertegenwoordigersoverleggen, de evaluatie werkplekleren, minorevaluaties en de Nationale
Studenten Enquête (NSE).
Met deze informatie verbeteren wij ons onderwijs verder om te zorgen voor een continue kwaliteit van
onze opleidingen.
Studenten worden betrokken bij de volgende kwaliteitsmetingen:
- Onderwijsevaluaties: kwaliteit van een onderwijseenheid of onderwijsperiode / semester (vaak d.m.v.
mondelinge evaluaties met groepsvertegenwoordigers);
- Docentevaluatie: kwaliteit van docenten, 1 keer per jaar
- Studenttevredenheidsonderzoek (NSE): algemene meting (landelijk onderzoek) naar
studenttevredenheid van studenten over bijv. voorzieningen, studeerbaarheid, faciliteiten, etc.;
- Evaluatie praktijkleren: kwaliteit van stageplaats, voorbereiding, begeleiding, etc.;
- Minorevaluaties; kwaliteit van de minoren
- Mondelinge evaluaties: incidentele evaluatie bij onderwijsproblemen of onderwijsvernieuwing.
De resultaten van de verschillende evaluaties vormen het uitgangspunt voor verbeterplannen die
gemaakt worden door de opleiding. De plannen moeten leiden tot verbeteracties en in een volgende
meting tot verbeterde scores. Bovenstaande activiteiten leiden tot de Plan-Do-Check-Act cyclus. Door
deze cyclus structureel in te zetten, kan de opleiding steeds op een hoger niveau worden getild.
De commissies Onderwijs en Onderzoek en Samen Opleiden
Binnen de HAN Pabo zijn er twee curriculumcommissies. Zij hebben ieder een eigen rol en verschillende
taken, maar werken daarbij samen vanwege de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het gehele
curriculum.
De commissie Onderwijs en Onderzoek onder leiding van de programmaleider Onderwijs en Onderzoek
is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het curriculum van alle opleidingsvarianten en van de evaluatie
en bijstelling daarvan. Dat betekent onder andere dat deze commissie verantwoordelijk is voor alle
curriculumdocumenten. Ze bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van het curriculum en doet voorstellen
aan de directie voor verbetering. Tevens is ze opdrachtgever voor bij de doelen passende toetsvormen.
De commissie Samen Opleiden onder leiding van de programmaleider Samen Opleider is
verantwoordelijk voor de uitvoering van het werkveldbeleid en het bewaken van de kwaliteit daarvan. Dat
betekent onder andere dat documenten zoals stagewerkboek onder de verantwoordelijkheid vallen van
de commissie Samen Opleiden, maar ook het vormgeven van toetsing in en door het werkveld, binnen de
kaders van toets- en examencommissie.
Beroepenveldcommissie(s)
Om de kwaliteit van de opleiding te kunnen bewaken, hecht de HAN groot belang aan de mening van
deskundigen uit de werkvelden waarvoor opgeleid wordt. Op strategisch niveau heeft de instituutsdirectie
met de VAR (VeldAdviesRaad) een overlegorgaan. Door de intensivering van de inhoudelijke
samenwerking en de uitbreiding van het aantal opleidingsscholen heeft deze groep niet meer alleen een
adviserende functie. Inmiddels heeft deze groep ook de taak om als Stuurgroep Samen Opleiden in te
zetten op de doorontwikkeling van de inhoudelijke samenwerking. Communicatie en een betere
samenwerking vanuit een systeem voor kwaliteitsontwikkeling van de opleidingsschool is een belangrijke
opdracht van deze stuurgroep. Dat betekent dat ook de professionalisering van zittende leraren en de
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samenwerking in onderzoek vanuit de regionale innovatieagenda belangrijke agendapunten zijn van de
stuurgroep. De VAR en Stuurgroep Samen Opleiden komt minstens vier maal per jaar bijeen. De
instituutsdirectie, de bestuursvoorzitters van vijf grote regionale besturen in de regio Arnhem en Nijmegen
en een vertegenwoordiger van het kenniscentrum Kwaliteit van leren hebben de rol om met de eigen
achterban af te stemmen over belangrijke ontwikkelingen binnen het HBO en PO en de versterking van
de samenwerking. Vanuit deze regionale innovatieagenda, kwaliteitseisen aan de opleiding en
ontwikkelingen binnen het werkveld krijgen bij voorkeur interdisciplinair samengestelde ontwikkelteams of
werkgroepen het mandaat om een gemeenschappelijk curriculum, curriculumonderdelen of onderdelen
voor professionalisering van zittende leraren te ontwikkelen waardoor de samenhang in de
onderwijsleeromgeving binnen het instituut en de beroepspraktijk versterkt kan worden. De brede regio
van de Han Pabo bestaan uit vijf subregio’s waar werkgroepen met directeuren, schoolopleiders en
regiovoorzitters samenwerken aan de versterking van de inhoudelijke samenwerking. Deze werkgroepen
hebben, samen met directeuren van opleidingsscholen, een proactieve rol binnen een systeem voor
gezamenlijke kwaliteitsontwikkeling. Zij zijn voor de programmaleiding, die een adviserende rol hebben
naar de instituutsdirectie en de stuurgroep Samen Opleiden een belangrijk klankbord bij het valideren van
nieuwe ontwikkelingen binnen het instituut en het werkveld.
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:
a. de kwaliteit van toetsing en beoordeling
b. de kwaliteit van studenten (realisatie van de beoogde (eind)kwalificaties)
c. de organisatorische kwaliteit van het examen.
De externe toezichthouder faculteit Educatie is mevrouw Dr. D. Joosten-Ten Brinke, lector Eigentijds
toetsen en beoordelen, Fontys Lerarenopleiding Tilburg.

Lesdagen en lestijden
Openingstijden gebouw
Pabo locatie Arnhem
Pabo locatie Nijmegen: I/O
Pabo Arnhem is op maandag, dinsdag en
Het gebouw is van maandag t/m donderdag
donderdag geopend van 7.45 tot 22.45 uur, op
geopend van 8.15 tot 22.15 uur, op vrijdag van
woensdag van 7.45 tot 21.15 uur en op de
8.15 tot 18.15 uur.
vrijdag van 7.45 tot 18.15 uur.
In de herfst-, voorjaars- en meivakantie zijn er beperkte openingstijden.
Het gebouw is gesloten in de kerst- en de zomervakantie. Dit geldt eveneens voor Goede Vrijdag,
2e Paasdag, Hemelvaartsdag, de vrijdag daarna en 2e Pinksterdag.
Direct voor en na de zomervakantie zijn er beperkte openingstijden.

Lestijden Pabo locatie Arnhem en Nijmegen
1.
09.00 - 09.45
2.
09.45 - 10.30
pauze
3.
10.45 - 11.30
4.
11.30 - 12.15
5
12.15 - 13.00
6.
13.00 - 13.45
7.
13.45 - 14.30
8.
14.30 - 15.15
pauze
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

15.15 - 16.00
16.00 - 16.45
16.45 - 17.30
17.45 - 18.30
18.30 - 19.15
19.15 - 20.00
20.00 - 20.45
20.45 - 21.30
21.30 - 22.15
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Studentenvoorzieningen op faculteits- en instituutsniveau
Studentenondersteuning
Studentendecanen
De studentendecanen vormen een tweedelijns voorziening voor studenten op het gebied van studentbegeleiding.
Daarnaast geven zij ondersteuning aan (senior)studieloopbaanbegeleiders. Ook geven ze gevraagd en ongevraagd
advies aan de opleidingen/instituten/faculteiten.
Je studieloopbaanbegeleider (slb´er)* is het eerste aanspreekpunt voor jou binnen de HAN. Je slb´er beantwoordt
vragen over en ondersteunt je bij je studie. Als je slb´er je niet kan helpen, stuurt hij je in eerste instantie door naar de
senior slb´er van je opleiding. Alleen in bijzondere gevallen kun je voor begeleiding terecht bij de studentendecanen.
Je kunt bij de studentendecanen terecht als je:
• Financiële problemen hebt t.g.v. ziekte of bijzondere omstandigheden;
• Vragen hebt op het gebied van financiën of wet- en regelgeving;
• Een functiebeperking of chronische ziekte hebt en je (samen met de senior slb´er) wilt bespreken of bepaalde
voorzieningen om te kunnen studeren geregeld kunnen worden;
• Algemene vragen hebt over de combinatie topsport en studie;
• Hulp nodig hebt bij bezwaar- en beroepsprocedures;
• Studieproblemen hebt waarbij je graag een onafhankelijk advies zou willen hebben.
Zie voor meer informatie en de contactgegevens van de studentendecanen de volgende website:
https://www.han.nl/insite/studiesucces.
Studentenpastor
De Studentenkerk campus Nijmegen is er voor alle HAN-studenten en -medewerkers: gelovig, zoekend, niet gelovig.
Je krijgt er de ruimte om in een ongedwongen sfeer anderen te ontmoeten, je te verdiepen, te leren mediteren, je
eigen mening te uiten en samen te vieren. Daarnaast is er ruimte om je eigen verhaal te vertellen in een persoonlijk
gesprek.
Eva Martens is studentenpastor. Je kunt een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek over dingen die je
bezighouden, positief of negatief. Mogelijke onderwerpen: identiteit, vriendschap, stress, verslaving, twijfels, emoties,
geloof, studiekeuze, levenskeuzes, (homo)seksualiteit, verlies, idealen, cultuurschok, inspiratie, pesten, ouders, God,
heimwee, toekomstdromen etc.
Voor meer informatie: Eva.martens@han.nl of info@studentenkerk.ru.nl, 024-3619188
Studentenkerk Nijmegen zit op de Erasmuslaan 9A.
Openingstijden: ma-do: 9.00-22.00 uur; vr 10.00-15.00 uur
Vertrouwenspersonen
De HAN is een organisatie waar we met respect met elkaar omgaan. Helaas kan het echter ook bij ons voorkomen
dat je als medewerker of student te maken krijgt met ongewenst gedrag. Je kunt je dan wenden tot één van de
vertrouwenspersonen. Iedere melding wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Slechts na jouw 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
Heb je een klacht over een medewerker van de HAN? Ben je 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: Bureau.klachtengeschil@han.nl
T: 026-3691504
A: Verlengde Groenestraat 75 Nijmegen / Postbus 31178, 6503 CD Nijmegen
Ombudsman
Met klachten over onbehoorlijke gedragingen of situaties binnen de HAN kun je terecht bij een onafhankelijke
ombudsman. Zijn rol is bemiddelend; uitspraken van de ombudsman zijn juridisch niet bindend.
E: ombudsman@han.nl
T: 024-3530528 / 06-23228974

Studenteninformatievoorziening
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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. Studenten HAN Pabo locatie
Arnhem kunnen terecht bij het Vraagpunt in het gebouw van Techniek, Ruitenberglaan 26, studenten HAN Pabo
locatie Nijmegen Kapittelweg 33, B0.16. E-mail Vraagpunt studenten Educatie: vraagpunt.fed@han.nl
HAN Voorlichtingscentrum
Met al je vragen kun je terecht bij de medewerkers van het HAN VoorlichtingsCentrum. Zij kunnen je 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 9.00 - 17.00 uur
T (024) 353 05 00
F (024) 344 97 94
E info@han.nl
Studiecentra
De HAN beschikt over 6 studiecentra, 2 in Arnhem en 4 in Nijmegen. Hier kun je uitgebreid zoeken in papieren en
digitale bronnen, of rustig werken aan een werkstuk of presentatie.
De HAN studiecentra zijn meer dan mediatheken. Je kunt er natuurlijk zoeken in boeken, tijdschriften, naslagwerken
en afstudeeropdrachten. Daarnaast heb je toegang tot dvd’s, cd’s, cd-roms, digitale informatiebronnen en streaming
video.
Op de volgende locaties kan van een studiecentrum gebruik worden gemaakt:
Studiecentrum Economie-Techniek-Informatica; Ruitenberglaan 31, Arnhem
Studiecentrum Pabo Arnhem; Ruitenberglaan 27, Arnhem
Studiecentrum Kapittelweg; Kapittelweg 33, Nijmegen
Studiecentrum Gymnasion; Heyendaalseweg 141, Nijmegen
Studiecentrum I/O gebouw; Kapittelweg 35, Nijmegen
Studiecentrum MWD; Prof. Molkenboerstraat 3, Nijmegen
Voor meer informatie, onder andere over de openingstijden en telefoonnummers, kun je terecht op de website van de
studiecentra: http://www.han.nl/studiecentra
International Office
HAN University of Applied Sciences arranges a number of international activities that are coordinated by our
International Offices in Arnhem and Nijmegen. If you are an international student, HAN International Office is your
main point of contact when you need information.
International activities
Our international activities vary from staff and student exchanges to developing joint degrees with partner universities.
We also provide help and support for community projects in Africa and Eastern Europe.
The International Office staff will be ready to provide information and help with everything from arranging paperwork to
personal matters for all international guests. As a student you can call on the International Offices for help with your
Learning Agreement, as well as for any special requirements you may have regarding your stay at HAN.
For more information and contact details, check the follow website:
http://www.han.nl/insite/internationaloffice_english

Overige voorzieningen
Sportfaciliteiten
Studenten van de HAN kunnen een ‘sportkaart’ 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:
http://www.han.nl/start/bachelor-opleidingen/studeren-bij-de-han/sporten-bij-de-han en
www.han.nl/insite/studentenverenigingen
HAN Employment
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HAN Employment is het arbeidsloket van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen dat bemiddelt tussen HBO/WOafgestudeerden, studenten en werkgevers. Wij bieden bedrijven en instellingen de mogelijkheid om via onze afdeling
vacatures voor vaste banen, bijbanen en werkervaringsplaatsen onder de aandacht te brengen bij onze studenten en
alumni. Kandidaten en studenten kunnen bij ons terecht voor trainingen op het gebied van solliciteren, netwerken en
arbeidsmarktoriëntatie.
Zie voor meer informatie en de contactgegevens de volgende website:
www.han.nl/hanemployment
HAN Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap (CvVO)
HAN CvVO is een onderdeel van de HAN dat bijdraagt aan het realiseren van activiteiten, projecten en
financiering rondom valoriseren (circulatie van kennis), innoveren, subsidieadvies en ondernemerschap.
Het HAN CvVO bundelt op één plek binnen de HAN kennis en ervaring in ondernemend onderwijs,
valorisatienetwerken en het verzilveren van subsidiekansen.
T: 026-3658266
E: CvVO@han.nl
Het HAN CvVO is tevens bereikbaar via http://specials.han.nl/themasites/cvvo/
Arbobeleid voor studenten
Wil je meer weten over regelgeving en voorzieningen voor studenten op het gebied van veiligheid en gezondheid?
Kijk dan op Insite Arbo op de speciale pagina voor studenten:
https://www1.han.nl/insite/pz_new/arbo/content/Studenten.xml?a=b&sitedir=self&profiel_select=Insite
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. HANstudenten ontvangen 30% korting op een cursus moderne vreemde taal. Daarnaast kunnen studenten bij het HANtalencentrum 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 en de contactgegevens de volgende website:
www.han.nl/talencentrum
Het Hogeschoolblad Sense
Op de hoogte blijven van alles wat te maken heeft met de HAN? In het magazine Sense vind je alles over
belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen binnen en buiten de HAN. En natuurlijk staan er spraakmakende
artikelen in over studeren, stagelopen en vrije tijd. Op de website van Sense kun je alles nalezen en reageren op de
artikelen: www.sensemagazine.nl.
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OER opleiding tot leraar basisonderwijs van het instituut pabo
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Onderwijs- en examenregeling
voor de Bacheloropleiding
leraar basisonderwijs
van het
Instituut Pabo
van de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
voor het studiejaar
2018-2019
Deel voor de voltijdvariant en voor de deeltijdvariant
voor zover uitfaserend.
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Verschillende versies van de OER en het OS.
De opleiding wordt in de voltijdvariant en de deeltijdvariant uitgevoerd. Voor deze variant(en) heeft de opleiding de
informatie voor de Onderwijs en examenregeling (OER) en het Opleidingsstatuut (OS) in verschillende documenten
beschreven.
In dit deel van de OER en het OS wordt de voltijdvariant beschreven en de deeltijdvariant voor zover uitfaserend.
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.” 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.
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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 bacheloropleiding leraar basisonderwijs, hierna te noemen: de
opleiding.
3. Van deze regeling maken onverkort deel uit:
a. alle hoofdstukken, opgenomen in deel 3 van het opleidingsstatuut;
b. de bijlagen, bijbehorend bij deze regeling.
4. a. Het curriculum is uitgewerkt in hoofdstuk 1, 2 en 3 van deel 3 van het opleidingsstatuut. Als
onderwijseenheden zijn gevolgd en tentamens met goed gevolg zijn afgelegd in voorgaande
studiejaren van de opleiding die nu niet meer tot het curriculum behoren, dan is in bijlage 1 of 2
van deze regeling bepaald of en in hoeverre deze tot het curriculum en examen worden gerekend.
b. Daarnaast is in bijlage 1, 2 en 3 geregeld dat bepaalde (deel-)tentamens – die niet zijn
opgenomen in dit curriculum, maar wél in het curriculum van het vorige studiejaar en/of het
daaraan voorafgaande studiejaar – nog kunnen worden afgelegd, indien deze in de twee
voorgaande studiejaren niet met goed gevolg zijn afgelegd.
5. Als onderwijseenheden zijn gevolgd en 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 programma van het huidige
minoraanbod worden gerekend.
6. Niet van toepassing
7. In afwijking van lid 2 is niet deze regeling, maar de onderwijs- en examenregeling van de
opleiding zoals vastgesteld voor het studiejaar 2017-2018 van toepassing op het onderwijs en de
tentamens van de kernfase van de postpropedeutische fase en het afsluitend (bachelor) examen
van de opleiding voor studenten die reeds waren ingeschreven voor de postpropedeutische fase
van het ALPO traject van de opleiding in het studiejaar 2017-2018 en/of in de studiejaren
daaraan voorafgaand en het afsluitend (bachelor) examen nog niet hebben gehaald.
In afwijking van lid 2 is niet deze regeling, maar de onderwijs- en examenregeling van de
opleiding zoals vastgesteld voor het studiejaar 2017-2018 van toepassing op het onderwijs en de
tentamens van de afstudeerfase van de postpropedeutische fase en het afsluitend (bachelor)
examen van de opleiding voor studenten die reeds waren ingeschreven voor de
postpropedeutische fase van de opleiding in het studiejaar 2017-2018 en/of in de studiejaren
daaraan voorafgaand en het afsluitend (bachelor) examen nog niet hebben gehaald.
8. Bij eventuele strijdigheid van de bepalingen in paragraaf 7b van deze regeling met andere
bepalingen uit deze regeling prevaleren de bepalingen uit paragraaf 7b van deze regeling.
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 opleiding
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 leraar basisonderwijs in de opleiding tot leraar basisonderwijs.

Paragraaf 2 Toelating tot de opleiding
Artikel 2.1 Vooropleidingseisen en bijzondere nadere vooropleidingseisen (profiel, vakken
programmaonderdelen)
Iemand is toelaatbaar tot een opleiding als hij/zij in het bezit is van:
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a. een havodiploma, waarbij 1. aardrijkskunde en 2. geschiedenis en 3. natuurkunde of, biologie of
natuur, leven en technologie (NLT) deel uitmaakten van het eindexamen havo of,
b. een vwo-diploma of,
c. een mbo-diploma middenkaderopleiding, specialistenopleiding, hierna te noemen mbo-4,
indien de bezitter van dit diploma voldoet aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen gesteld
in artikel 2.2 van deze regeling.
Artikel 2.2 Opheffing tekortkomingen bijzondere nadere vooropleidingseisen
Deficiënties in profielen en/of vakken en programmaonderdelen van de diploma’s als vastgelegd in
artikel 2.1 zijn bij besluit van de instituutsdirecteur opgeheven indien voor aanvang van de opleiding
toelatingstentamens in de deficiënte vakken, die op het niveau van het examen havo respectievelijk
mbo-4 worden afgenomen, met goed gevolg zijn afgelegd.
a. Bezitters van een havodiploma en die geen havo-eindexamen hebben gedaan in 1. aardrijkskunde
2. geschiedenis en/of 3. natuurkunde of, biologie of natuur of, leven en technologie (NLT), dienen een
voldoende resultaat voor de toelatingstoetsen 1. aardrijkskunde en/of, 2. geschiedenis en/of 3. natuur
en techniek te behalen als voorwaarde voor toelating.
Het bezit van een vavo-certificaat, in combinatie met het havodiploma, voor 1. aardrijkskunde en/of, 2.
geschiedenis en/of, 3. natuurkunde of, biologie of natuur, leven en technologie (NLT) leidt tot vrijstelling
voor het afleggen van bovengenoemde hiermee corresponderende toelatingstoets.
b. Bezitters van een mbo-4-diploma dienen een voldoende resultaat voor de toelatingstoetsen 1.
aardrijkskunde en 2. geschiedenis en 3. natuur en techniek te behalen als voorwaarde voor toelating.
Het bezit van een vavo-certificaat, in combinatie met het mbo-4 diploma, voor 1. aardrijkskunde en/of,
2. geschiedenis en/of, 3. natuurkunde of, biologie of natuur, leven en technologie (NLT) leidt tot
vrijstelling voor het afleggen van bovengenoemde hiermee corresponderende toelatingstoets.
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
tenminste 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. Niet van toepassing.
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. 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.
6. Niet van toepassing.
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 havoexamen worden afgenomen) en levert de vrijstelling als bedoeld in het vorige lid op indien het
toelatingsonderzoek met goed gevolg is afgelegd:
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- 21+-toets Nederlands (onderdelen: tekstbegrip, samenvatten en werkwoordspelling).
- Rekenen: Basale gecijferdheid.
- Algemene kennis voor inschatting van HBO- denk- en schrijfniveau aan de hand van
actualiteiten.
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 vakken als bedoeld in
tweede lid op het niveau van het havoexamen 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:
- het met goed gevolg afleggen van het staatsexamen Nederlands als tweede taal, niveau II dan
wel,
- het hebben verworven van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal, profiel Taalvaardigheid
Hoger Onderwijs, dan wel,
- 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, dan wel,
- het ten genoegen van de examencommissie aantonen dat hij 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.
2. Aan het voldoen aan de eis als bedoeld in het vorige lid dient te zijn voldaan voor het moment
van inschrijving.
Artikel 2.5A Voldoende beheersing van de Engelse taal
Niet van toepassing.
Artikel 2.6 Aanvullende eisen
Niet van toepassing.
Artikel 2.7 Eisen werkkring bij deeltijdopleidingen
Niet van toepassing.
Artikel 2.8 Beperking inschrijving beschikbare onderwijscapaciteit
Niet van toepassing.
Artikel 2.9 Toelating tot versneld traject gericht op studenten met een vwo–diploma
1. De opleiding biedt een versneld traject in ALPO voor studenten met een vwo-diploma aan.
2. Een student met een vwo-diploma, met een bij ministeriële regeling gelijkwaardig aangemerkt
diploma of waarvan naar het oordeel van de instituutsdirecteur sprake is van een gelijkwaardig
diploma, wordt ingeschreven voor een versneld traject zoals bedoeld in lid 1 indien hij daarom
verzoekt.
3 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.
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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.
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 aspirantstudent 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:
a. Voor de voltijdopleiding:
- Meerdere online vragenlijsten
Na het afronden van de studiekeuzecheck ontvangt de aankomende student een
Studiekeuzeadvies.
b. Voor de deeltijdopleiding:
- Meerdere online vragenlijsten.
- Een individueel gesprek.
Na het afronden van beide onderdelen van de studiekeuzecheck ontvangt de aankomende student
een studiekeuzeadvies.
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
propedeutisch 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 inrichtingsvormen voltijd en deeltijd verzorgd.
2. Niet van toepassing.
3. De opleiding wordt in Arnhem en in Nijmegen verzorgd.
4. De voltijdopleiding wordt ook met de bijzondere eigenschap van ALPO (academische
lerarenopleiding primair onderwijs) verzorgd
De voltijdopleiding wordt ook met de bijzondere eigenschap van PABO-ALO verzorgd.
5. In hoofdstukken 1, 2 en 3 van deel 3 van het opleidingsstatuut is bepaald welke
onderwijseenheden ten behoeve van welke inrichtingsvorm en bijzondere eigenschap worden
verzorgd.
Artikel 3.1A Traject met bijzondere eigenschap PABO-ALO
1. Toestemming voor het traject met de bijzondere eigenschap PABO-ALO, als bedoeld in artikel
3.1 lid 4, zie hoofdstuk 1 van Deel 3 van het OS, kan slechts worden verleend indien de student
voldoet aan de volgende criteria:
- Voldaan aan de aanvullende eis als bedoeld in artikel 2.6
- Toelatingstest PABO met goed gevolg afgerond
- Inleveren voorbereidingsopdracht ‘de vijf rollen van de leraar’
- Constructieve en actieve bijdrage leveren aan ontmoetingsdag PABO-ALO
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2. Er zijn maximaal 30 studenten toelaatbaar tot het PABO-ALO traject. Indien er meer dan 30
aanmeldingen zijn, volgt een lotingsprocedure. In de lotingsprocedure wordt aan de
vooropleiding van de aspirant-student een wegingsfactor toegekend:
- Aspirant-studenten met vooropleiding MBO-4: factor 2
- Aspirant-studenten met vooropleiding HAVO: factor 3
- Aspirant-studenten met vooropleiding VWO: factor 4
Aspirant-studenten met een hogere wegingsfactor maken meer kans om ingeloot te worden.
Artikel 3.2 Indeling en examens van de opleiding
1. De opleiding kent een propedeutische en een postpropedeutische fase.
1. De opleiding kent drie niveaus van bekwaamheid: kernfasebekwaam, afstudeerbekwaam en
beroepsbekwaam 1.
3. De propedeutische fase is het deel van de major dat is gericht op het verkrijgen van inzicht in de
inhoud van en de geschiktheid voor de opleiding en het beroep.
4. De postpropedeutische fase is het gedeelte van de opleiding, dat volgt op de propedeutische
fase.
5. De opleiding kent de afstudeerrichting Academische lerarenopleiding primair onderwijs (ALPO).
De opleiding kent tevens de afstudeerrichting Jonge kind en de afstudeerrichting Oudere kind voor
studenten die zijn gestart met de opleiding voor 1 september 2016.
6. De opleiding kent een honoursprogramma, Education open source, dat toegankelijk is voor
studenten die aan de hiervoor geldende vereiste selectiecriteria zoals bedoeld in artikel 3.7A lid 3
van deze regeling voldoen. Het honoursprogramma of betekent een uitbreiding van de studielast
als bedoeld in artikel 3.7 lid 1 sub c.
7. In hoofdstuk 2 en 3 van deel 3 van het opleidingsstatuut is in de gegevens onderwijseenheden en
integrale toetsen bepaald welke onderwijseenheden en integrale toetsen ten behoeve van welke
fase, welk niveau, welke afstudeerrichting en welke ten behoeve van het honoursprogramma
worden verzorgd.
8. Niet van toepassing.
9. Het geheel van de opleiding bestaat uit een major en een minor. De minor is een onderdeel
van de postpropedeutische fase.
10. Niet van toepassing.
11. In de opleiding worden de volgende examens afgelegd:
a) het propedeutisch examen;
b) het afsluitend 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 hbobachelorniveau 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,
b) heeft samengesteld uit onderdelen van minoren of andere onderwijseenheden bij
verschillende instituten van de HAN of een andere onderwijsinstelling, of
c) invult door een module te volgen 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 zijn, of de kwaliteit van de toetsing en beoordeling in de minor voldoende naar de standaard
1

Onder beroepsbekwaam wordt mede verstaan het niveau van de startbekwame beroepsbeoefenaar.
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6.

7.

8.
9.

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.
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.
Onverkort het bepaalde in de vorige leden valt de ontwikkeling, verzorging en kwaliteitsborging
van de volgende gecertificeerde HAN minoren en de daartoe behorende onderwijseenheden met
de daarbij vermelde studielast onder de taakstelling en verantwoordelijkheid van de
directie en examencommissie van de opleiding:
a. Minor Design4Learning (1 OWE, 30 studiepunten).
b. Minor Educational Needs (nader vast te stellen in september 2018)
c. Minor VMBO (2 OWE’s)
i.
OWE 1 Schoolorganisatie, klas en leerling (15 studiepunten)
ii.
OWE 2 Specialisatie vak- en leergebied (15 studiepunten)
d. Minor Kunst en Cultuur (1 OWE, 30 studiepunten)
e. Minor Leiderschap in het onderwijs (2 OWE’s)
i.
OWE 1 Denkkracht (15 studiepunten)
ii.
OWE 2 Daadkracht (15 studiepunten)
f. Minor Leren voor het leven (4 OWE’s)
i.
OWE 1 Religie in een pluriforme samenleving (7,5 studiepunten)
ii.
OWE 2 Spiritualiteit: begeleiden met hart en ziel (7,5 studiepunten)
iii.
OWE 3 Filosofie (7,5 studiepunten)
iv.
OWE 4 Praktijkdeel religie, spiritualiteit of filosofie (7,5 studiepunten)
g. Minor Specialist Bewegingsonderwijs groep 3 t/m 8 (1 OWE, 30 studiepunten)
Voor een beschrijving van de minoren, zie hoofdstuk 5 van deel 3 van het opleidingsstatuut.
Aan onderwijseenheden als bedoeld in lid 7 en aan daarbij behorende tentamens als
uitgewerkt conform lid 8 worden gelijkgesteld de onderwijseenheden en tentamens van de
minoren verzorgd door de opleiding 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 opleiding dat is gericht op een reëel cluster van
kwalificaties ontleend aan de beroepspraktijk.
2. Een module bestaat uit 1 of meer onderwijseenheden.
3. Voor een beschrijving van de modules en de bijbehorende onderwijseenheden zie hoofdstukken 1,
2 en 3 van deel 3 van het opleidingsstatuut.
Artikel 3.5 Studielast, studiepunten en studieduur
1. De studielast van een opleiding en een onderwijseenheid wordt uitgedrukt in studiepunten.
2. Eén studiepunt is gelijk aan 28 uren studielast.
3. De opleiding heeft een studielast van 240 studiepunten. De studielast van het versneld traject
(gericht op studenten met een vwo-diploma in het ALPO traject gestart van af 1 september 2017)
bedraagt 180 studiepunten.
4. De propedeutische fase van de opleiding, die wordt afgesloten op het niveau hoofdfasebekwaam,
heeft een studielast van 60 studiepunten.
5. De postpropedeutische fase van de opleiding, die wordt afgesloten op de niveaus afstudeerbekwaam
en beroepsbekwaam, heeft een studielast van 180 studiepunten.
6. Het eerste deel van de postpropedeutische fase, dat wordt afgesloten op het niveau
afstudeerbekwaam, heeft (los van een eventuele minor op dit niveau) een studielast van 90
studiepunten.
7. Het tweede deel van de postpropedeutische fase, dat wordt afgesloten op het niveau
beroepsbekwaam, heeft (los van een eventuele minor op dit niveau) een studielast van 60
studiepunten.
8. De major heeft een studielast van 210 studiepunten.
9. De minor, die wordt afgesloten op het niveau afstudeerbekwaam of beroepsbekwaam, heeft
een studielast van 30 studiepunten.
10. Niet van toepassing.
11. Een opleiding is zodanig ingericht dat een student in staat is het aantal studiepunten te
behalen waarop de studielast voor een studiejaar is gebaseerd. In het geval van het
PABO-ALO traject wordt hier, in verband met de bijzondere eigenschap, van afgeweken.
12. Een afstudeerrichting, wordt afgesloten op het niveau van beroepsbekwaam.
Een afstudeerrichting is onderdeel van de major.
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De afstudeerrichting ALPO, voor studenten voor studenten die zijn gestart met de opleiding voor 1
september 2017, heeft een studielast van 150 studiepunten.
De afstudeerrichting ALPO, voor studenten voor studenten die zijn gestart met de opleiding van af
1 september 2017, heeft een studielast van 150 studiepunten
- Voor studenten die zijn gestart met de opleiding voor 1 september 2016:
De afstudeerrichting Oudere kind en de afstudeerrichting Jonge kind hebben ieder in het
studieprogramma op de locatie Arnhem een studielast van 90 studiepunten.
De afstudeerrichting Oudere kind en de afstudeerrichting Jonge kind hebben ieder in het
studieprogramma op de locatie Nijmegen een studielast van 82,5 studiepunten.
13. De regulier geprogrammeerde studieduur van de deeltijdse inrichtingsvorm van de opleiding
bedraagt 4 studiejaren. De jaarlijkse studielast van de deeltijdopleiding bedraagt 60
studiepunten.
14. De feitelijk geprogrammeerde studieduur van het traject met de bijzondere eigenschap
PABO-ALO als bedoeld in artikel 3.1A bedraagt 5 studiejaren.
Artikel 3.6 Studielast duale opleiding
Niet van toepassing
Artikel 3.7 Uitbreiding studielast
1. In artikel 3.5 is bepaald dat een opleiding 240 of 180 studiepunten bevat. In afwijking daarop mag
een student méér studiepunten halen om zich te verbreden of te verdiepen. Dit kan de student
doen door:
a. een of meer extra HAN-gecertificeerde minoren te volgen;
b. een of meer extra onderwijseenheden 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 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 beoordeling 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.
3. Toestemming voor een honoursprogramma of talentenprogramma als bedoeld in lid 1 sub c.
kan slechts worden verleend indien de student voldoet aan de door het honoursprogramma
of talentenprogramma gestelde eisen als omschreven in artikel 3.7A lid 3.
4. Voor het volgen van een uitbreiding zoals bedoeld in lid 1 kan slechts toestemming worden
verleend indien de student geen studievertraging heeft opgelopen en de feitelijke studieduur
van de opleiding voor deze student naar verwachting vanwege de uitbreiding met niet meer
dan zes maanden de regulier geprogrammeerde studieduur van de opleiding zal overschrijden.
Artikel 3.7A Honoursprogramma
1. De opleiding kent een honoursprogramma welke 22,5 studiepunten omvat.
2. Voor een beschrijving van het honoursprogramma, zie hoofdstuk 1 van deel 3 van het
opleidingsstatuut.
3. Toestemming voor het honoursprogramma/ talentenprogramma kan slechts worden verleend
indien de student voldoet aan de volgende criteria:
Studenten zijn in de hoofd/ kernfase van een opleiding van de faculteit Educatie (leraar
basisonderwijs / leraar van de 2de graad / opleidingskunde).
Een voordracht van een docent uit de opleiding en van een externe persoon (buiten de
opleiding) die hen aanbeveelt voor dit programma.
De student moet zijn motivatie en geschiktheid voor dit programma aantonen voor een
aanmeldingscommissie en voert hiervoor een selectiegesprek.
4. In hoofdstuk 2 en 3 van deel 3 van het opleidingsstatuut is in de gegevens onderwijseenheden
en integrale toetsen bepaald welke onderwijseenheden en tentamens ten behoeve van het
honoursprogramma/talentenprogramma/ worden verzorgd.
Artikel 3.8 Beroepstaken, onderwijseenheden, competenties, modules
1. Een opleiding is een samenhangend geheel van onderwijseenheden.
2. De deeltijdse 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 onderwijseenheden
en in de deeltijdse opleiding bovendien aan modules.
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4. De inhoud van een onderwijseenheid, en in de deeltijdse opleiding van een module, richt zich op
een aantal samenhangende competenties.
5. Een onderwijseenheid heeft een studielast van 2,5 studiepunten of een veelvoud daarvan.
6. In afwijking van lid 5 kan een onderwijseenheid in een opleiding een andere omvang kennen
indien dat volgt uit een wet in formele zin, een Amvb, een Ministeriele 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
aangeboden onderwijseenheden en de integrale toets en voor de deeltijdse opleiding
bovendien van de aangeboden modules in de propedeutische fase.
2. Hoofdstuk 2 van deel 3 van het opleidingsstatuut bevat van alle onderwijseenheden en de
integrale toets als bedoeld in het vorige lid, het overzicht van de gegevens met betrekking tot het
onderwijs en de tentaminering.
3. Aan onderwijseenheden en modules als bedoeld in lid 1, aan daarbij behorende tentamens en
aan de integrale toets worden gelijkgesteld de modules, onderwijseenheden, tentamens en
integrale toetsen uit voorgaande studiejaren van de opleiding 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. Niet van toepassing.
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:
- aan het einde van de tweede onderwijsperiode:
* niet ten minste 22,5 studiepunten conform het toetsprogramma als volgend uit artikel 4.1 te
behalen studiepunten heeft behaald en/of het deeltentamen tussenbeoordeling stage van de
onderwijseenheid 1.06 niet met goed gevolg is afgelegd en/of voor de rekentoets (Wiscat) een
score van minder dan 103 punten is behaald;
* Voor studenten die het ALPO traject volgen: niet ten minste 7 studiepunten van de
onderwijseenheden die worden afgesloten met tentamens van het toetsprogramma als volgend
uit artikel 4.1, te behalen studiepunten heeft behaald en/of het deeltentamen tussenbeoordeling
stage van de onderwijseenheid A1.03 niet met goed gevolg is afgelegd en/of voor de rekentoets
(Wiscat) een score van minder dan 103 punten is behaald of
- aan het einde van de derde onderwijsperiode:
* niet ten minste 30 studiepunten conform het toetsprogramma als volgend uit artikel 4.1 te
behalen studiepunten heeft behaald en/of het deeltentamen tussenbeoordeling stage van de
onderwijseenheid 1.06 niet met goed gevolg is afgelegd en/of voor de rekentoets (Wiscat) een
score van minder dan 103 punten is behaald.
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* Voor studenten die het ALPO traject volgen: niet ten minste 14 studiepunten conform het
toetsprogramma als volgend uit artikel 4.1 te behalen studiepunten heeft behaald en/of het
deeltentamen tussenbeoordeling stage van de onderwijseenheid A1.03 niet met goed gevolg is
afgelegd en/of voor de rekentoets (Wiscat) een score van minder dan 103 punten is behaald.
Niet van toepassing.
Niet van toepassing.
Niet van toepassing
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 onderwijseenheden en integrale toets in hoofdstuk 2 van deel 3 van het
opleidingsstatuut, waaronder het deeltentamen van de onderwijseenheid 1.06 en/of het
deeltentamen stage van de onderwijseenheid 1.12 en voor de rekentoets (Wiscat) een score
van 103 of meer punten is behaald, maar nog niet het propedeutisch examen heeft behaald.
* Voor studenten die het ALPO traject volgen:
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 onderwijseenheden en integrale toets in hoofdstuk 2 van deel 3 van het
opleidingsstatuut, waaronder het tentamen van de onderwijseenheid A1.03 en/of het
deeltentamen stage van de onderwijseenheid A1.07 en voor de rekentoets (Wiscat) een score
van 103 of meer punten is behaald, maar nog niet het propedeutisch examen heeft behaald.
Niet van toepassing.
Niet van toepassing.
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
onderwijseenheden en integrale toets in hoofdstuk 2 van deel 3 van het opleidingsstatuut te
behalen studiepunten en/of zowel het deeltentamen van de onderwijseenheid 1.06 niet met goed
gevolg is afgelegd als het deeltentamen stage van de onderwijseenheid 1.12 niet met goed
gevolg is afgelegd en/of voor de rekentoets (Wiscat) een score van minder dan 103 punten is
behaald, tenzij vanwege inachtneming van de persoonlijke omstandigheden van de student door
de instituutsdirecteur, hiervan wordt afgezien.
* Voor studenten die het ALPO traject volgen:
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
onderwijseenheden en integrale toets in hoofdstuk 2 van deel 3 van het opleidingsstatuut te
behalen studiepunten heeft behaald, en/of zowel het deeltentamen stage van de
onderwijseenheid A1.03 niet met goed gevolg is afgelegd als het deeltentamen stage van de
onderwijseenheid A1.07 niet met goed gevolg is afgelegd en/of de rekentoets (Wiscat) een score
van minder dan 103 punten is behaald, tenzij vanwege inachtneming van de persoonlijke
omstandigheden van de student door de instituutsdirecteur, hiervan wordt afgezien
2. Niet van toepassing.
3. Niet van toepassing
4. In afwijking van lid 1 wordt voor de student die eerst direct vóór of op 1 februari van een
studiejaar voor de opleiding is ingeschreven niet tot het uitbrengen van een negatief studieadvies
overgegaan aan het einde van diens eerste jaar van inschrijving, maar eerst op 9 februari 2018.
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 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.
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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 Studieadvies na het eerste jaar van inschrijving
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
aangeboden onderwijseenheden en integrale toetsen en voor de deeltijdse in de kernfase
bovendien van de aangeboden modules in de postpropedeutische fase.
2. Hoofdstuk 3 van deel 3 van het opleidingsstatuut bevat van alle onderwijseenheden en de
integrale toetsen als bedoeld in het vorige lid, het overzicht van de gegevens met betrekking
tot het onderwijs en de tentaminering.
3. Bijlage 2 van deze regeling bevat een overzicht van alle onderwijseenheden, tentamens en
integrale toetsen van voorgaande jaren, die gelijk gesteld worden met de onderwijseenheden,
tentamens en integrale toetsen als bedoeld in lid 1.
4. Voor de landelijke kennistoetsen geldt de regeling zoals verwoordt in artikel 7b.1 van deze
regeling.

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, de vaardigheden en attitude in samenhang met elkaar, die behoren bij een
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, de vaardigheden en attitude in samenhang met elkaar, die behoren bij het
beroepshandelen waarin een of meer beroepstaken een rol spelen. De integrale toets omvat
mede de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek.
3. Aan iedere onderwijseenheid is een tentamen verbonden. Een tentamen kan bestaan uit
deeltentamens. Een student slaagt voor een tentamen als het met goed gevolg is afgelegd. Als
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een tentamen bestaat uit deeltentamens, dan slaagt de student als alle deeltentamens met goed
gevolgd zijn afgelegd. Dit geldt niet als een compensatieregeling is opgenomen voor de
resultaten van de deeltentamens (zie ‘tentaminering’ van hoofdstuk 2, 3, 4 of 5 van deel 3 van
het opleidingsstatuut bij de onderwijseenheid waartoe het betreffende tentamen behoort).
4. In artikel 3.2 lid 2 worden 3 niveaus genoemd. Ieder niveau bevat een of meerdere
beroepstaken. In de voltijdse en in de deeltijdse opleiding wordt ten minste 1 integrale
toets afgenomen op het niveau hoofdfasebekwaam, 1 op het niveau van
afstudeerbekwaam en 1 op het niveau beroepsbekwaam.
5. Een integrale toets is aan een of meerdere onderwijseenheden verbonden. 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 opleiding in tentamens en integrale toetsen is qua inhoud,
vorm en samenhang beschreven in de gegevens van 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 of een integrale toets uit in een cijfer.
9. Als een tentamen of integrale toets bestaat uit deeltentamens/deeltoetsen, dan kan de
kwalificatie van de deeltentamens/deeltoetsen worden uitgedrukt in een cijfer, maar ook in
‘voldaan’ of ‘niet voldaan’.
10. De kwalificatie van een tentamen (dus niet van een deeltentamen) of integrale toets (dus niet een
deeltoets), 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 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 8 en lid 10 kan in de volgende gevallen in plaats van een cijfer de
kwalificatie voldaan/niet voldaan worden gegeven:
a. indien een onderwijseenheid bestaat uit meerdere deeltentamens en de kwalificatie van één
of meerdere deeltentamens uitgedrukt is met de kwalificatie ‘voldaan’ én vrijstelling is
verleend voor het behalen van een of meerdere deeltentamens zonder dat de kwalificatie
van de deeltentamens uitgedrukt is in een cijfer.
b. indien het gaat om een met goed gevolg afgelegd tentamen betrekking hebbend op een vrije
minor behaald bij een buitenlandse onderwijsinstelling waarbij het niet mogelijk is om de daar
behaalde kwalificatie om te zetten in een kwalificatie zoals bedoeld in lid 8 en 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 8 en
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:
- het propedeutisch getuigschrift van de desbetreffende opleiding van de HAN, of;
- een propedeutisch getuigschrift van de opleiding van een andere instelling voor hoger onderwijs,
of;
- 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 onderwijseenheid is vereist
dat de student geslaagd is voor bepaalde andere tentamens/toetsen. Deze zogeheten
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‘ingangseisen’ zijn te vinden in hoofdstuk 2 en 3 van deel 3 van het opleidingsstatuut bij
‘ingangseisen’ bij de onderwijseenheden.
Voor de landelijke kennistoetsen gelden naast de in hoofdstuk 3 van deel 3 van het
opleidingsstatuut van de opleiding beschreven ingangseisen, de voorwaarden voor deelname
zoals beschreven in artikel 7b.1 van deze regeling.
Artikel 7.2A Onderwijseenheden met een aanwezigheidsverplichting
1. Voor deelname aan sommige (deel)tentamens/(deel)toetsen van een onderwijseenheid is
vereist dat de student deelgenomen heeft aan het onderwijs (of bepaalde delen daarvan)
van die onderwijseenheid. De precieze voorwaarden van deze aanwezigheidsverplichting
zijn te lezen in hoofdstuk 2, 3 of 5 van deel 3 van het opleidingsstatuut bij ‘ingangseisen’,
‘beoordelingscriteria’ en/of ‘tentaminering’ van de onderwijseenheden.
2. De student kan vrijstelling krijgen van de aanwezigheidsverplichting. Hij/zij moet daarvoor
toestemming krijgen van de examencommissie. De examencommissie kan vervangende
eisen opleggen.
Artikel 7.3 Frequentie van de (deel)tentamens en integrale (deel)toetsen
1. De opleiding stelt de student in de gelegenheid twee keer per studiejaar een (deel)tentamen in
een onderwijseenheid af te leggen.
Voor de landelijke kennistoetsen zijn in artikel 7b.1 van deze regeling nadere regels gesteld over
het aantal gelegenheden per studiejaar.
2. De opleiding stelt de student in de gelegenheid twee keer per studiejaar een integrale
(deel)toets af te leggen.
3. In afwijking van het eerste en tweede lid wordt in de gevallen waarin naar de aard van de
betreffende onderwijseenheden en de toetsing en beoordeling daarin een tweede gelegenheid niet
mogelijk is, een keer 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 OWE in hoofdstuk 2 en 3 van deel 3 van het Opleidingsstatuut.
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 7.3.a Frequentie van de rekentoets (Wiscat).
1. De student kan in zijn eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase drie toetskansen op
de rekentoets (Wiscat) benutten.
2. Een toetskans welke is benut voorafgaand aan het studiejaar, op grond van een afspraak tussen de
HAN en een instelling voor mbo of vo, geldt als één van de drie toetskansen als bedoeld in lid 1 van
dit artikel.
3. Aanvullend kan een student die in het eerste jaar van inschrijving 103 of meer punten heeft behaald,
maar nog niet heeft voldaan aan de norm van het propedeutisch examen van minimaal 120 te
behalen punten voor de rekentoets (Wiscat) in het tweede jaar van inschrijving twee toetskansen op
de rekentoets (Wiscat) benutten.
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 van deel 3 van het opleidingsstatuut bij ‘tentaminering’ van de onderwijseenheden is
te lezen in welke vorm precies. De examencommissie kan in bijzondere gevallen daarvan afwijken.
Artikel 7.4A Leerwegonafhankelijke (deel)tentamens en integrale (deel)toetsen
1. De student kan de examencommissie verzoeken om deel te mogen nemen aan
leerwegonafhankelijke (deel)tentamens/(deel)toetsen. Dit mag alleen als:
- de student slaagde voor eerdere (deel)tentamens of examens in het hoger onderwijs of
ander bewijs heeft dat hij/zij bepaalde competenties heeft aangeleerd, en;
- dit niet voldoende is om vrijstelling te krijgen voor tentamens, en;
- de student toch de juiste competenties heeft voor de beroepstaken die behoren bij een of
meerdere onderwijseenheden.
Ook de student die weliswaar vrijstelling kan krijgen voor een tentamen, maar toch deel wil nemen
aan een tentamen, kan verzoeken om een leerwegonafhankelijk tentamen/toets.
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2. Leerwegonafhankelijke (deel)tentamens en integrale (deel)toetsen kunnen bij de start van de
opleiding of tijdens de opleiding worden afgelegd zonder gebruik te hebben gemaakt van de
door de opleiding aangeboden onderwijseenheden waaraan deze tentamens regulier verbonden
zijn respectievelijk waarin inzicht in samenhang tussen de desbetreffende beroepstaken geleerd
wordt.
3. Als een student een verzoek (met het bewijsmateriaal) indient zoals bedoeld in lid 1, dan
beoordeelt de examencommissie dit verzoek en neemt zij vervolgens een gemotiveerd besluit.
Binnen 20 werkdagen (gerekend vanaf het moment dat de student het verzoek indiende) deelt de
examencommissie haar besluit mee aan de student en de betreffende medewerkers.
4. In het besluit (zoals bedoeld in het vorige lid) wijst de examencommissie ook de examinatoren
aan en bepaalt zij de toetsvormen. Het kan ook zijn dat de examencommissie beslist dat de
leerwegonafhankelijke (deel)tentamens/(deel)toetsen volgens het gewone toetsprogramma
moeten worden afgelegd.
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.
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.
De bekendmaking van de uitslagen van de tentamens van de landelijke kennistoetsen is geregeld in
artikel 7b.1 van deze regeling.
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 overeen komt met het in studentinformatiesysteem
ingevoerde resultaat, kan dit resultaat door de examinator die het tentamen afnam in het
studentinformatiesysteem van de HAN gewijzigd worden. De student wordt geïnformeerd.
Artikel 7.8 Inzagerecht
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.
De inzage in de landelijke kennistoetsen is geregeld in artikel 7b.1 van deze regeling.
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 bepaalde beroepstaken van een 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
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3.

4.

5.
6.
7.

binnen 20 werkdagen na indiening van het verzoek mee aan de betreffende student en overige
direct bij het besluit betrokken medewerkers.
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 en vaardigheden. Bij de beoordeling van het verzoek als bedoeld in lid 1
gebruikt de examencommissie als referentie de beoordelingscriteria die volgen uit en zijn
vastgelegd bij ‘(centrale) beroepstaak/beroepstaken’, ‘competenties’,
‘beoordelingsdimensies/indicatoren’ en/of ‘beoordelingscriteria’, ‘tentaminering’ van de gegevens
van 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 onderwijseenheden.
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.
Vrijstellingen op basis van aanwijzingsbesluiten als bedoeld in het vorige lid leiden tot verkorte
programma’s voor specifieke doelgroepen als opgenomen in hoofdstuk 4 van deel 3 van het
opleidingsstatuut.
Besluiten genomen door de examencommissie als in lid 4 gelden voor één studiejaar. Deze
besluiten worden jaarlijks herzien.
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
onderwijseenheden waar de module uit bestaat 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 (alleen als artikel 7.1 lid 14 sub a van toepassing is);
- of een vrijstelling heeft verkregen.

tot de

Artikel 7.10 Het propedeutisch examen
1. Het propedeutisch examen is gehaald indien:
- alle tentamens en de integrale toets met betrekking tot de onderwijseenheden uit de
propedeutische fase als bedoeld in hoofdstuk 2 van deel 3 van het opleidingsstatuut van de
opleiding en,
- de rekentoets (Wiscat), naar het oordeel van de examencommissie met goed gevolg is afgelegd 2.
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 (alleen als artikel 7.1 lid 14 sub a van toepassing is);
- of een vrijstelling heeft verkregen.
3. Een student slaagt ‘cum laude’ voor het propedeutisch examen als:
- hij/zij voor alle tentamens/toetsen van de onderwijseenheid uit de propedeutische fase (zie
hoofdstuk 2 van deel 3 van het opleidingsstatuut) een 8 of hoger haalde, en;
- er voor maximaal 30 studiepunten vrijstelling is verleend (hieronder valt ook het krijgen van
de kwalificatie ‘voldaan’ als bedoeld in artikel 7.1 lid 14 sub a).
Eventuele extra tentamens (zie artikel 3.7) tellen niet mee.
Artikel 7. 10A Afronding honoursprogrammaprogramma
1. Een honoursprogrammaprogramma is afgerond indien alle tentamens en eventuele integrale
toetsen met betrekking tot de onderwijseenheden waar het programma uit bestaat 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.
Artikel 7.11 Het afsluitend examen (bachelorexamen)

De minimale norm voor de rekentoets voor het propedeutisch examen is een score van ≥ 120; voor het (voorlopig) positief
studieadvies is dit ≥ 103.
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1. Het afsluitend examen oftewel bachelorexamen is gehaald indien alle tentamens en integrale
toetsen met betrekking tot de onderwijseenheden uit de postpropedeutische fase als bedoeld
in hoofdstuk 3 van deel 3 van het opleidingsstatuut, waaronder de landelijke kennistoetsen als
bedoeld in artikel 7b.1 van deze regeling, 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 (alleen als artikel 7.1 lid 14 sub a van toepassing is);
- of een vrijstelling heeft verkregen.
3. Een student slaagt ‘met genoegen’ voor het afsluitend examen (bachelorexamen) als:
- hij/zij voor alle tentamens/toetsen uit de postpropedeutische fase als bedoeld in hoofdstuk 3
van deel 3 van het opleidingsstatuut een 7 of hoger haalde, en;
- er voor maximaal 75 studiepunten vrijstelling is verleend (hieronder valt ook het krijgen van
de kwalificatie ‘voldaan’ zoals bedoeld in artikel 7.1 lid 14 sub a).
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/toetsen uit de postpropedeutische fase als bedoeld in hoofdstuk 3
van deel 3 van het opleidingsstatuut een 8 of hoger haalde, en;
- er voor maximaal 75 studiepunten vrijstelling is verleend (hieronder valt ook het krijgen van
de kwalificatie ‘voldaan’ zoals bedoeld in artikel 7.1 lid 14 sub a).
Eventuele extra tentamens (zie artikel 3.7) tellen niet mee.
Artikel 7.11A Externe toezichthouder
1. Voor elke opleiding of groep van opleidingen wordt 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 vastgesteld.
Artikel 7.12 Resultatenoverzicht, bewijsstukken, getuigschriften en verklaringen
1. Een student kan binnen 15 werkdagen na een tentamen/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 onderwijseenheden en beroepstaken;
- de daarbij horende studiepunten ( zie artikelen 4.1 en 6.1);
- de betreffende beschrijvingen van de onderwijseenheden en integrale toetsen (zie
hoofdstuk 2 en 3 van deel 3 van het opleidingsstatuut).
3. Als bewijs dat een module in de deeltijdse opleiding 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 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 het gaat om tentamens/toetsen van additioneel onderwijs (zie artikel 3.7 lid 1)
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dan vermeldt de verklaring ook de betreffende onderwijseenheden. De student moet de
verklaring zelf aanvragen bij de examencommissie.
9. Als een student recht heeft op een minorcertificaat na afronding van een minor bevat dit
certificaat de behaalde studieresultaten van de tentamens van de onderwijseenheden van de
minor
10. Nadat het honoursprogramma zoals bedoeld in artikel 3.7A met succes is afgerond ontvangt de
student een certificaat / volgt een vermelding op het getuigschrift.
Het certificaat bevat de behaalde studieresultaten van de tentamens van de onderwijseenheden
van het honoursprogramma.
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 Education.
2. De verleende graad wordt op het getuigschrift van het afsluitend examen vermeld.
3. Niet van toepassing.
Artikel 7.14 Evaluatie onderwijs
De opleiding evalueert het onderwijs op diverse manieren evalueren. Dit doet zij aan de hand van de
Plan-Do-Check (reflect)-Act cyclus. Om de kwaliteit van de opleiding te volgen en te beoordelen en op
basis daarvan het goede te behouden en zo nodig gericht te kunnen verbeteren, voert de opleiding
evaluaties uit op alle relevante aspecten in de driehoek werkveld, opleiding en onderzoek. De opleiding
betrekt bij deze evaluaties de relevante stakeholders uit de driehoek.

Paragraaf 7A Schakelprogramma’s
Artikel 7A.1 Ondersteuning en omvang schakelprogramma’s
Niet van toepassing

Paragraaf 7B Regeling landelijke kennistoetsen
Artikel 7B.1 Regeling landelijke kennistoetsen

Onderwijs- en examenregeling landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen, hierna ook te
noemen: Regeling landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen
Studiejaar 2018 – 2019
Onderdeel 1 (Algemeen: geldt voor opleidingen tot leraar voortgezet onderwijs en leraar
basisonderwijs, hierna ook te noemen tweedegraads lerarenopleidingen en pabo)
Inleiding
De hogescholen met lerarenopleidingen ontwikkelen onder de naam Programma 10voordeleraar
gezamenlijk kennisbases en kennistoetsen.
Het bureau 10voordeleraar (onderdeel van de Vereniging Hogescholen) is door de lerarenopleidingen
belast met de organisatie rond de kennisbases, toetsvragen, de digitale toets, de totstandkoming van de
uitslag en de rapportage over de uitslag. De digitale toetsen worden op de hogescholen afgenomen. De
hogescholen met lerarenopleidingen en de organisatie 10voordeleraar zorgen er samen voor dat de
landelijke kennistoetsen objectief en betrouwbaar zijn.
Om te zorgen dat studenten, bij welke hogeschool zij hun opleiding ook volgen, dezelfde kansen hebben,
hanteren alle hogescholen dezelfde regels zoals opgenomen in deze Regeling landelijke kennistoetsen
lerarenopleidingen. Hierin staan de relevante regels voor studenten en cursisten met betrekking tot
aanmelding, deelname, uitslag en voorwaarden.
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Een belangrijke verdere uitwerking van de Regeling landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen vormt de
toetsgids. Hier staan bepalingen in inzake de publicatie van toets- en inzagedata, inhoud van de
landelijke kennistoets, voorbereiding, regels en instructies bij afname en onregelmatigheden (waaronder
fraude). Deze wordt per studiejaar voor elk vak gepubliceerd op https://www.10voordeleraar.nl/ onder
publicaties.
Voor de landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen gaan de bepalingen van de Regeling landelijke
kennistoetsen lerarenopleidingen boven de regels die gelden voor de overige toetsen van de opleiding.
Met betrekking tot deze Regeling landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen is een bindingsbesluit
genomen in de Algemene Vergadering Vereniging Hogescholen van 6 april 2018.
Regels voor aanmelding, deelname en uitslag
1. Een student meldt zich bij de eigen opleiding digitaal aan voor deelname aan de kennistoets en
ontvangt daarvan een bevestiging.
2. In het geval een aangemelde student niet deelneemt aan de toets dan geldt de aanmelding als een
toetsdeelname.
3. De landelijke kennistoetsen worden op de hogeschool en alleen in digitale vorm afgenomen.
10voordeleraar voorziet niet in een alternatieve toetsingsvorm. Het afnamesysteem van
10voordeleraar beschikt over een faciliteit waardoor de lettergrootte en het contrast van het
beeldscherm vergroot kunnen worden. Voor studenten met een handicap of chronische ziekte kan de
examencommissie verzoeken de tijdsduur van de toetsafname te verlengen. Het verzoek tot
tijdsduurverlenging moet gelijktijdig met de aanmelding ingediend worden.
4. Ten aanzien van de geldigheid van de uitslag van de digitale kennistoetsen en de internationale
taaltoetsen geldt artikel 7.10 lid 4 WHW.
5. De opleiding ontvangt van 10voordeleraar 21 werkdagen na afloop van de toetsperiode een overzicht
van de resultaten (inclusief een cijferlijst) van de studenten die hebben deelgenomen aan de toets.
De opleiding deelt de student het behaalde cijfer mee uiterlijk drie werkdagen nadat de hogeschool
het overzicht van de resultaten van 10voordeleraar heeft ontvangen. 10voordeleraar hanteert voor
het bepalen van wat werkdagen en vakantieweken het schoolvakantieoverzicht, zoals dat jaarlijks
wordt gepubliceerd op de website van de rijksoverheid:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties/. Zaterdagen gelden niet als werkdag.
6. Nadat de uitslag van een landelijke kennistoets bekend is gemaakt, kunnen studenten die hun toets
willen inzien zich aanmelden via www.10voordeleraar.nl
De inzage vindt plaats op een locatie en op data die door 10voordeleraar worden vastgesteld . Bij de
inzage is er geen inhoudelijke toelichting. De reiskosten voor de inzage komen voor rekening van de
student.
7. Beroep: Studenten kunnen tegen de uitslag van de toets beroep aantekenen. Dat moet binnen 6
weken na datum publicatie uitslag aan de student en wel bij de ‘toegankelijke faciliteit’ (ook wel
‘Loket’ of ‘Klachtenloket’ genoemd) van de eigen hogeschool conform de procedures en reglementen
van de eigen opleiding.
Regeling landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen
Studiejaar 2018-2019
Onderdeel 1b (Specifiek: geldt voor de opleiding tot leraar basisonderwijs, hierna ook te noemen
pabo)
Vooraf:
1. Voor Rekenen-wiskunde en Nederlandse taal geldt het volgende: de vakdidactische en
vakinhoudelijke kennis waarover de startbekwame docent moet beschikken is vastgelegd in de
kennisbases die landelijk zijn overeengekomen.
2. Per studiejaar zijn er vier toetsrondes. De hogescholen die de opleiding tot leraar basisonderwijs
aanbieden, zijn verplicht voor studenten deelname aan minimaal twee toetsrondes in een studiejaar
te faciliteren. Toetsdata worden voor aanvang van het studiejaar gepubliceerd.
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Artikel 1
Voor Rekenen-wiskunde en Nederlandse taal geldt dat een landelijke kennistoets onderdeel uitmaakt
van de opleiding.
Aan iedere kennistoets is tenminste één studiepunt verbonden. 3
Artikel 2
Aan deze toets moeten alle studenten en cursisten meedoen die vanaf het studiejaar 2011-2012
ingestroomd zijn.
Voor studenten die voor 2011-2012 zijn gestart met de betreffende opleiding, maar hun inschrijving bij
een opleiding hebben onderbroken door uitschrijving, geldt de datum van hernieuwde inschrijving als
datum van instroom.
Artikel 3
Er kan pas deelgenomen worden aan de digitale landelijke kennistoets als de student:
1a. het propedeutisch examen met goed gevolg heeft afgelegd en;
1b.alle onderdelen uit de kennisbasis beheerst en zich (voor nominale voltijd- en deeltijdstudenten) in het
derde studiejaar bevindt.
2a. Opleidingen kunnen van artikel 3 lid 1 b) afwijken, indien kan worden aangetoond dat nominale
voltijd- en deeltijdstudenten alle studiepunten die betrekking hebben op de kennisbasis, met
uitzondering van het studiepunt voor de landelijke kennistoets, hebben behaald, en deze
studiepunten in het cijferregistratiesysteem van de studentenadministratie zijn verwerkt.
2b. Nominale voltijd- en deeltijdstudenten die door de opleiding overeenkomstig artikel 3 lid 2 a) in het
tweede studiejaar worden aangemeld, kunnen eenmalig deelnemen aan de toetsperiode in juni. Voor
hen wordt geen tweede toetsdeelname voor deze landelijke kennistoets aangeboden in de periode
juni-september. De eerstvolgende landelijke kennistoets van het volgende studiejaar waar de student
aan deelneemt, geldt als eerste toetsdeelname van dat studiejaar en niet als tweede toetsdeelname
van de landelijke kennistoets van het tweede studiejaar.
3. Wanneer de opleiding geen propedeutisch examen kent, geldt lid 1a van dit artikel niet.
Artikel 4
De studenten vermeld in artikel 2 mogen vanaf het derde studiejaar, mits voldaan is aan de voorwaarden
voor deelname zoals gesteld in artikel 3, per studiejaar maximaal twee keer deelnemen aan de landelijke
kennistoets. Het meenemen van deelnamemogelijkheden naar een volgend studiejaar is niet mogelijk.
Artikel 5
Vanaf het cohort 2018-2019 is de Aptis test for teachers (onderdelen Grammar/Vocabulary en Speaking)
een verplicht onderdeel van toetsing in het kader van 10voordeleraar.
Aan deze internationale toets is tenminste één studiepunt verbonden. 4
Aan deze toets moeten alle studenten meedoen die vanaf het studiejaar 2018-2019 zijn ingestroomd. Bij
onderbreking geldt de laatste inschrijving als instroomdatum.

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.
4 Een aantal hogescholen heeft gekozen de kennistoets deel uit te laten maken van een grotere
onderwijseenheid of eenheid van leeruitkomsten. In deze gevallen is de kennistoets voorwaardelijk voor het
behalen van die onderwijseenheid of eenheid van leeruitkomsten.
4
Een aantal hogescholen heeft gekozen de internationale taaltoets deel uit te laten maken van een grotere
onderwijseenheid of eenheid van leeruitkomsten. In deze gevallen is de internationale taaltoets voorwaardelijk
voor het behalen van die onderwijseenheid of eenheid van leeruitkomsten.
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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.
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 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.

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 met de student
individueel.
2. Een groep studenten als bedoeld in lid 1 wordt begeleid door een team van docenten.
3. Elke student wordt individueel begeleid door een van de in lid 2 bedoelde docenten.
4. Het programma van de studieloopbaanbegeleiding is nader uitgewerkt in het opleidingsstatuut, in
beroepstaken en in op de digitale leeromgeving geplaatste informatie
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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.
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.
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Artikel 11.2 Vaststelling
Deze regeling is vastgesteld door de faculteitsdirecteur van de faculteit Educatie op 13 juli 2018, na
verkregen instemming van de faculteitsraad Educatie op 5 juli 2018 en de verkregen instemming van
de opleidingscommissie van de opleiding tot leraar basisonderwijs op 12 juli 2018.
Op 27 augustus 2018 is een erratum behorende bij de Onderwijs- en Examenregeling vastgesteld bij
besluit van de faculteitsdirecteur van de faculteit Educatie. De Faculteitsraad heeft op 20 september
2018 aangegeven deze wijziging voor kennisgeving aan te nemen. Het erratumdocument is te
raadplegen op Insite HAN.
Op 30 november 2018 is een erratum behorende bij de Onderwijs- en Examenregeling vastgesteld
bij besluit van de faculteitsdirecteur van de faculteit Educatie. De Faculteitsraad heeft op 29
november 2018 ingestemd en de opleidingscommissie heeft op 21 november 2018 positief
geadviseerd over de tekst van dit erratum. Het erratumdocument is te raadplegen op Insite HAN.
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 onderwijseenheden, tentamens en integrale toetsen van de
propedeutische fase gelijkgestelde oude onderwijseenheden, tentamens en integrale toetsen.
In ander document opgenomen
Bijlage 2
Bijlage conform artikel 6.1 lid 3
Opsomming van aan huidige onderwijseenheden, tentamens en integrale toetsen van de
postpropedeutische fase gelijkgestelde oude onderwijseenheden, tentamens en integrale toetsen.
In ander document opgenomen

Bijlage 3
Bijlage conform artikel 1.1 lid 5 en artikel 3.4 lid 9
Opsomming van aan huidige onderwijseenheden en tentamens van de door de opleiding
verzorgde minoren gelijkgestelde oude onderwijseenheden en tentamens.
In ander document opgenomen
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Bijlage 1 Begrippenlijst Opleidingsstatuut en Studentenstatuut
(belangrijkste begrippen in alfabetische volgorde)1
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 (bacheloropleiding): 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 (AD programma): de student die het eerste deel van de opleiding met succes
heeft afgerond door het behalen van de bijbehorende tentamens en 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-degreeprogramma: een in het CROHO geregistreerd onderwijsprogramma van ten minste
120 studiepunten in een bacheloropleiding in het hbo leidend tot de wettelijke graad van
associate degree.
B
Bacheloropleiding in het hbo: een vierjarig 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 bachelorgetuigschrift.
Beoordelingscriteria: criteria waaraan de prestatie / het handelen / de uitvoering / de producten van
de student worden 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 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 startbekwaam.
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 W HW binnen de HAN.
C
CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor het hoger beroepsonderwijs.
Certificaat: schriftelijke verklaring van een 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.
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In deze begrippenlijst zijn naast algemeen geldende begrippen uit het opleidingsstatuut ook de begripsbepalingen opgenomen uit de onderwijs – en examenregeling (OER), het reglement examencommissie, het reglement opleidingscommissie
(OC) en het studentenstatuut.

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 zo aan de orde
attitudes. Een competentie is het vermogen om beroepstaken die 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, de deeltijd 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, 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) bestaande waarin de Informatie Beheer Groep (IB-Groep) en de Centrale
Financiën Instellingen (CFI) zijn ondergebracht.
Directie service bedrijf HAN: directeur van het service bedrijf HAN.
Docent: degene die aangesteld is bij de HAN en daar onderwijstaken verricht.
Domein: afgegrensd gebied van beroepshandelen en daaraan gerelateerde onderwijsinhoud 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 binnenschoolse 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
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 tijdens
werkervaring of gevolgde opleidingen, zowel voor als na de start van je opleiding. EVC’s worden
via intake-assessments bepaald en kunnen leiden tot vrijstelling van het afleggen van (het) de
tentamen(s) betrekking hebbend op de 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
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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 medezeggenschapsreglement 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 en, zo nodig attitude geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt.
G
Geschillenadviescommissie: een adviescommissie ten behoeve van (aanstaande) studenten en
extranei als bedoeld in art. 7.63a lid 1 W HW. Het reglement van de Geschillenadviescommissie is
opgenomen in het Studentenstatuut.
Gezamenlijke vergadering: vergadering over gezamenlijke punten van de opleidingscommissies die
behoren tot een instituut.
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 studentInformatieSysteem 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.
Hoofdfasebekwaam: de student die de propedeutische fase succesvol heeft afgerond door het
behalen van het propedeutische examen.
I
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.
Intakeassessement: 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 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, 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.
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K
Kamer van de 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, project, 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.
Leeruitkomsten: 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 en, zo aan de orde attitude.
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 tenminste als toelatingsvoorwaarde
geldt een getuigschrift van een verwante HBO-bacheloropleiding. Deze omvat tenminste 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 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 opleidingsspecifieke deel van het
studentenstatuut.
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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.
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 en, zo aan de orde c.q. competentiebeheersing. Onder
de definitie van onregelmatigheid wordt onder andere ook fraude begrepen.
Opleiding – in het experiment leeruitkomsten: Een 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 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 betreffende het onderwijs in de desbetreffende (groep van)
opleiding(en). De commissie heeft tot taak te adviseren over het bevorderen en waarborgen van de
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 opleidingsspecifieke deel van het studentenstatuut. Dit bevat informatie over de
opzet, organisatie en uitvoering van het onderwijs; studentenvoorzieningen, voorzieningen betreffende studiebegeleiding, de OER en opleidingsspecifieke regelingen die de rechten en plichten van
studenten beogen vast te leggen.
P
Postpropedeutische fase: hoofdfase, het gedeelte van de opleiding, 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 duale opleiding als bedoeld artikel 7.7 lid 5
WHW.
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 associate-degreeprogramma 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
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Secretaris examencommissie: het lid van de examencommissie dat samen met de voorzitter van de
examencommissie de dagelijkse gang van zaken van de examencommissie verzorgt.
Service bedrijf 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.
Startbekwaam: 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 beroepsbekwaam.
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 Instellingspecifieke, 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 over- zicht van
regelingen die de rechten van studenten beogen te beschermen. In de praktijk wordt deel 1 het
Studentenstatuut genoemd. Het tweede deel is het opleidingsspecifieke 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 service bedrijf HAN voor dienstverlening aan studenten en medewerkers van de HAN betreffende studenten van de HAN, zoals lokaalreservering en roosters.
Studenten Inschrijf Administratie (SIA): onderdeel van de service unit studentzaken van het service
bedrijf 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.
Studieloopbaanbegeleider (SLB-er): 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.
Studiepunt in onderwijseenheid: maat die overeenkomt met een normatieve studielast van 28
studiebelastingsuren (SBU).
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.
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, zo aan de orde attitude in samenhang met elkaar, alsmede de beoordeling van de
uitkomsten van dat onderzoek. Het tentamen is een onderdeel van 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.
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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 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 oor- deel van
de instituutsdirecteur daaraan tenminste 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.
Voltijd onderwijs: onderwijs dat zodanig is ingericht dat de gehele week beschikbaar is om de student
de benodigde competenties te laten verwerven.
Vrije minor: een minor die een student bij een andere (onderwijs)instelling volgt, samenstelt uit onderdelen van minoren of andere 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 onderwijseenheid (onderwijseenheden) waarin de
competenties centraal staan die de student naar het oordeel van de examencommissie voldoende beheerst.
Voorzitter examencommissie: een lid van de examencommissie, dat leiding geeft aan de examencommissie.
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 aangeklaagde, 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.
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