erratum op de OER van de volledig aan het experiment leeruitkomsten
deelnemende deeltijdse masteropleiding Musculoskeletale Revalidatie
Overgangsregeling wijziging functies en bevoegdheden n.a.v. HAN2020 in de onderwijs- en
examenregeling 2019-2020. Erratum op de onderwijs- en examenregeling 2019-2020.

Datum laatste vaststelling academiedirecteur

14-04-2020

Onderstaande bepalingen in het OS-OER 2019-2020 wijzigen met ingang van 1 januari 2020 als volgt:

Artikel 1.1. Toepasselijkheid van de regeling
1. Deze regeling is de onderwijs- en examenregeling als bedoeld in artikel 7.13. van de wet op het
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). 2. Deze regeling is van toepassing op
het onderwijs, de tentamens en de examens in het studiejaar 2019-2020, voor de volgende
volledig aan het experiment leeruitkomsten deelnemende deeltijdse masteropleiding van de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (BRIN-nummer 25KB):
2.
Opleiding

Academie

CROHO nummer

Graad en titel na
diplomering4

Master
Musculoskeletale
Revalidatie

Academie
Paramedische Studies

70146

Master of Science
(MSc)

Artikel 5.12 Resultatenoverzicht, bewijsstukken, getuigschriften en verklaringen
1. Een student kan na een (deel)tentamen het resultaat van zijn (deel)tentamens inzien. Dat kan via het
studentinformatiesysteem van de HAN, waarin een resultatenoverzicht wordt gepubliceerd. De student
kan dit resultatenoverzicht bekijken en printen. Deze uitdraai is, na waarmerking door de
examencommissie , binnen de HAN een officieel bewijsstuk.
2. Van elk afgelegd (deel)tentamen ontvangt de student van de examinator een schriftelijk en
ondertekend bewijsstuk. Dit kan een digitaal ondertekend bewijsstuk zijn. Op dit bewijsstuk staan:
- De naam en de code van het tentamen;
- De daarbij behorende eenheid van leeruitkomsten - Het behaalde resultaat;
- De daarbij horende studiepunten (zie artikelen 4.1.).
3. Als bewijs dat een module met goed gevolg is afgerond wordt door de examencommissie een daarvan
getuigend certificaat uitgereikt;
4. Als bewijs dat het examen met goed gevolg is afgelegd wordt door de examencommissie, nadat de
academiedirecteur heeft verklaard dat aan de procedurele eisen voor afgifte is voldaan, een getuigschrift
uitgereikt.
5. De student die aanspraak heeft op uitreiking van een getuigschrift, kan de examencommissie
verzoeken nog niet daartoe over te gaan.
6. Het verzoek om opschorting van uitreiking van het getuigschrift geldt voor een periode van maximaal
twee jaar.
7. Degene die geslaagd is voor het afsluitend examen krijgt een Engelstalig diplomasupplement
uitgereikt.
8. Als een student geen recht heeft op een getuigschrift (zie lid 4), maar wel meer dan 1 (deel)tentamen
heeft gehaald, dan kan hij/zij vragen om een verklaring. In de verklaring staat welke (deel)tentamens
student gehaald heeft, wat de kwalificatie is en het aantal studiepunten. Als het gaat om (deel)tentamens
van additioneel onderwijs (zie artikel 3.7. lid 1) dan vermeldt de verklaring ook de betreffende
onderwijseenheden en/of eenheden van leeruitkomsten. De student moet de verklaring zelf aanvragen bij
de examencommissie.

Paragraaf 8: Slotbepalingen

Artikel 8.1 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de academiedirecteur. 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.

