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32 OER Aeres Hogeschool (Dronten/Almere) Diplomering 
 
Artikel 1  Algemeen   
 In de Bachelorfase zijn er per collegejaar vijf beoordelings/ examencommissie vergaderingen 

en diplomeringsmomenten: in  december, februari, mei, juli en in augustus. Getuigschrift-
uitreikingen zijn in maart, juli en september. 

  
Artikel 2 Examennorm 

Een student is geslaagd voor zijn Bachelor examen als hij alle studiepunten heeft gehaald en 
het afstudeergesprek minimaal met een voldoende afrondt.  

  
Artikel 3 Beoordeling juli 
 Indien de student aan de examennorm heeft voldaan is hij geslaagd voor het Bachelor 

examen. De bijbehorende getuigschrift-uitreiking is in juli. 
Indien een student zijn afstudeerwerkstuk en stage voldoende heeft en door een achterstand 
van maximaal één minor of 2 tentamens uit de hoofdfase niet kan slagen, kan de 
examencommissievergadering besluiten om hem in augustus een extra tentamenmogelijkheid 
aan te bieden. Deze extra (finale) tentamenmogelijkheid geldt alleen voor onderdelen van de 
desbetreffende minor of hoofdfasemodule. De beoordeling vindt dan plaats in augustus. 
De bijbehorende getuigschrift-uitreiking is in september. 
Indien alle tentamens behaald zijn en er een goedgekeurd vooronderzoek aanwezig is en het 
afstudeerwerkstuk alleen nog conform de afgesproken deadline ingeleverd en beoordeeld 
moet worden, wordt de student eind augustus opnieuw beoordeeld. Indien nog niet alle 
tentamens zijn behaald of deadlines zijn niet gehaald, en er geen sprake is van finale 
herkansingen, is het volgende beoordelingsmoment december. 
 
Studenten van internationale opleidingen diplomeren alleen in juli. 

 
Artikel 4 Beoordeling augustus 
 Indien de student aan de examennorm heeft voldaan is hij geslaagd voor het Bachelor 

examen.  
Bijbehorende getuigschrift-uitreiking is september. 
Indien bij de beoordeling in augustus blijkt dat een student nog niet kan afstuderen vanwege 
een afstudeerwerkstuk dat met een onvoldoende is beoordeeld, krijgt deze student de 
gelegenheid om vóór 1 november een vernieuwde versie van het afstudeerwerkstuk in te 
leveren. De beoordeling ervan vindt plaats in de maand november. Als een student daarnaast 
nog tentamens open heeft staan, kan hij deelnemen aan de herkansingen tijdens de reguliere 
tentamenperiode in november. 

 
Artikel 5 Beoordeling december  

Indien de student na de tentamenperiode van november (examencommissievergadering 
december) aan de examennorm heeft voldaan is hij geslaagd voor het Bachelor examen.  
De bijbehorende getuigschrift-uitreiking is februari. De student kan restitutie van een 
evenredig deel van het betaalde collegegeld aanvragen. 

 
Artikel 6 Beoordeling februari 

Indien de student aan de examennorm heeft voldaan (examencommissievergadering februari)  
is hij geslaagd voor het Bachelor examen.  
Indien bij de beoordeling in februari blijkt dat een student nog niet kan afstuderen o.a. 
vanwege een afstudeerwerkstuk dat nog niet is ingeleverd of met een onvoldoende is 
beoordeeld, krijgt deze student de gelegenheid om vóór 1 april (een vernieuwde versie van) 
het afstudeerwerkstuk in te leveren. De beoordeling ervan vindt plaats in de maand april. Als 
een student daarnaast nog tentamens open heeft staan kan hij deelnemen aan de reguliere 
tentamenperiode in april. In beide situaties wordt in mei vastgesteld of de student geslaagd is 
voor het Bachelor diploma. 
 

Artikel 7 Beoordeling mei 
Indien de student na de tentamenperiode van april (examencommissievergadering mei) aan 
de examennorm heeft voldaan is hij geslaagd voor het Bachelor examen. 
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Bijbehorende getuigschrift-uitreiking is juli. De student kan restitutie van een evenredig deel 
van het betaalde collegegeld aanvragen. 

 
Artikel 8  Kwalificatie (CGO) 
 Bachelor-getuigschrift 
 Het studieprogramma van elke opleiding resulteert in een officieel erkende Bachelorgraad 

(equivalent aan de Nederlandse ing-titel). De Aeres Hogeschool voegt naast het officiële HBO 
getuigschrift nog een (Engelstalig) diplomasupplement toe dat aangeeft dat het 
onderwijsprogramma afgerond is op Honours-niveau. 

 Voorwaarde is dat zowel de Afstudeerstage als het Afstudeerwerkstuk binnen de 
 beroepscontext van de betreffende opleiding is uitgevoerd.  

Doorstroom naar Bachelor 
Het AD-diploma biedt de mogelijkheid om in te stromen in een bachelor opleiding mits aan alle 
door de Aeres Hogeschool geformuleerde instroomeisen is voldaan. De examencommissie 
spreekt hierover een oordeel uit en formuleert het instroomadvies.  

 Major vermelding 
Binnen een opleiding kan sprake zijn van een door de Aeres Hogeschool specifiek 
aangeduide major. De major die in Propedeuse en Hoofdfase is gevolgd wordt vermeld op het 
diploma-supplement en de resultatenlijst behorend bij het Bachelor diploma. 

 
Artikel 9 Afstuderen “Cum Laude (met lof)”. 
9.1 Een student krijgt voor het bachelorexamen het predicaat "Cum Laude" indien de  
 Examencommissie daartoe besluit. Richtlijnen daarvoor zijn: 

a. het gewogen gemiddelde van alle in het SIS geregistreerde module-eindcijfers, exclusief de 
propedeuse en persoonlijke leerfase modules en modules waar vrijstelling voor is gegeven, 
behorend tot het bachelorexamen is minimaal een 8.0 en 

b. de geschoonde studieduur van de bachelorfase van de betrokkene bedraagt ten hoogste 3 
jaar en 

c. het in het SIS geregistreerde cijfer voor het afstudeerwerkstuk ter afronding van de 
bacheloropleiding is minimaal een 8.0 en 

d. de examinator van het eindexamengesprek heeft een voorstel “Cum Laude" ingediend. 
 

9.2 Bij het bepalen van de geschoonde studieduur wordt in ieder geval rekening gehouden met 
studievertraging door omstandigheden die een student in aanmerking doen komen voor een 
ondersteuning volgens de Regeling Profileringsfonds. 

 
9.3 De examencommissie is te allen tijde gerechtigd een besluit te nemen over het predicaat 

"Cum Laude" in gevallen die niet aan het bovenstaande voldoen. 
  

 
De student wordt altijd op eigen verzoek uitgeschreven. De datum waarop de student in studielink het 
verzoek doet wordt beschouwd als de datum waarop de student wordt uitgeschreven. 


