34 OER Aeres Hogeschool (Dronten/Almere)
Studievoortgangsbeoordeling
Studiebegeleiding
Elke student krijgt jaarlijks een mentor toegewezen. Studiebegeleiding en begeleiding met betrekking tot
competentieontwikkeling vinden plaats binnen de modules Persoonlijke Leerfase (jaar 1 t/m 4).
Reflectie op eigen functioneren en onderbouwing van de keuzes tijdens de opleiding zijn onderdeel van
deze studiebegeleiding. In de toelichting binnen het LMS Canvas wordt dit in detail uitgewerkt.
Daarnaast kan de student een beroep doen op studievaardigheidstrainingen, verzorgd door speciaal
daarvoor aangewezen personen.
Deel A.

Voortgangsbeoordeling na het eerste studiejaar

Artikel 1
Algemeen
1.
Twee keer per jaar (na semester 1 en na semester 2) wordt voor elke student de
studievoortgang vastgesteld door de beoordelingsvergadering.
2.

Het eind van een semester valt in januari/februari en juni/juli. Indien na afloop van het
betreffende semester nog modules of moduleonderdelen van het betreffende leerplanjaar
gepland staan, zijn voor de voortgangsbeoordeling alleen de modules en moduleonderdelen
van toepassing die voor het eind van het betreffende semester door het moduleteam zijn
beoordeeld.
.

3.

De beoordelingsvergadering (als adviesorgaan van de examencommissie):
a.
stelt vast welke modules voldoende zijn;
b.
wijst aan moduleonderdelen eventuele compensatiepunten van de
faciliteitenregeling van de afgelopen periodes toe;
c.
geeft aan welk studieperspectief elke student heeft;

4.

Aan het eind van het 2e semester stelt de beoordelingsvergadering een advies op
t.b.v. de faculteitsdirectie of de student:
a.
het BSA traject is gepasseerd en doorgaat naar het volgende leerplanjaar;
b.
een bindend negatief studieadvies krijgt op grond van het niet behalen van de in artikel
2 gestelde BSA-norm
c.
uitstel van het bindend negatief studieadvies krijgt vanwege bijzondere persoonlijke
omstandigheden

5.

Voor de student met een VWO- of MBO-vooropleiding, die roostertechnisch een aangepaste
leerweg volgt, wordt het bindend negatief studieadvies toegepast op het eerste leerplanjaar,
exclusief vrijstellingen op grond van vooropleiding.

Artikel 2

Het bindend negatief studieadvies

2.0

De faculteitsdirectie neemt formeel de besluiten in het kader van studievoortgang en BSA op
basis van een advies door de examencommissie en de beoordelingsvergaderingen.

2.1

De beoordeling na het eerste semester
Na het eerste semester ontvangt elke student die voor de eerste keer voor een opleiding
ingeschreven staat een waarschuwing (digitale brief), waarbij de formulering van de
waarschuwing afhankelijk is van de studieprestatie op dat moment.
Daarnaast kan de examencommissie in andere gevallen waar zij dat nodig acht adviseren, dat
bij ongewijzigde studie inzet, houding en/of motivatie er geen perspectief voor slagen is en dat
verandering van inzet, houding en/of motivatie noodzakelijk is voor het slagen van de studie.
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2.2

De beoordeling na het tweede semester (eerste studiejaar)

1.

BSA-norm: De student moet aan het eind van het 1e jaar van inschrijving voor de propedeuse,
voor zowel voltijd, Ad als deeltijd, voldoen aan de 86%-norm, vertaald naar:
a.
minimaal 52 studiepunten (inclusief vrijstellingen) binnen zijn formele studielast van zijn
eerste jaar van inschrijving voor de propedeuse hebben behaald.
én
b.
Alle schakel- en doorstroommodules moeten afgerond zijn.
c.
Als de doorstroom- en schakelmodule niet is afgerond geldt als BSA-norm:
1)
Wordt 1 studiepunt binnen de doorstroom- en schakelmodule gemist, d.w.z. is
onvoldoende, dan moeten 53 studiepunten behaald zijn. Voor de
schakelmodule betreft dit, ook in de situaties hieronder, het aantal missende
onderdelen.
2)
Worden 2 studiepunten gemist, dan moeten 54 studiepunten behaald zijn.
3)
Worden 3 studiepunten gemist, dan moeten 55 studiepunten behaald zijn.
4)
Worden 4 studiepunten gemist, dan moeten 56 studiepunten behaald zijn.
Bij 5 studiepunten of meer gemist, is geen compensatie via het totaal aantal
studiepunten mogelijk en volgt een BSA.
Voor de AD-opleiding, die formeel geen propedeusefase kent, wordt bovenstaande BSA-norm
(conform WHW art 7.8b) toegepast op het eerste deel van de opleiding met een studielast van
60 ECTS.
Voor eventuele individuele studiecontracten worden de eisen a., b. en c. toegepast op de al
verleende vrijstellingen plus daadwerkelijke studielast van het propedeuse-deel van de
opleiding in het eerste jaar van inschrijving.

2.

De faculteitsdirectie geeft een bindend negatief studieadvies, mits de student een
waarschuwing heeft gehad en indien deze student niet voldoet aan de hierboven, voor zijn
situatie geformuleerde, norm. In de brief ten aanzien van de besluitvorming, die betrokken
student ontvangt, staat vermeld dat de student bezwaar kan aantekenen en de mogelijkheid
krijgt om gehoord te worden.
In geval van bijzondere omstandigheden, kan de faculteitsdirectie hiervan afwijken.

3.

Wanneer het nominale leerplan exclusief de vrijstellingen in het eerste leerplanjaar minder dan
30 studiepunten bedraagt, vindt uitstel van het bindend negatief studieadvies plaats. Dit geldt
ook voor situaties waarin een student i.v.m. bijzondere omstandigheden niet de gangbare
studielast van een leerplanjaar heeft kunnen realiseren. Het is ter beoordeling van de
faculteitsdirectie om vast te stellen wanneer van deze situatie sprake is.

4.

Een bindend negatief studieadvies geldt voor alle opleidingen met een inhoudelijk grotendeels
gemeenschappelijk propedeuseprogramma, tenzij de faculteitsdirectie anders besluit.

5.

Een verzoek van een student om een eerder uitgesproken BSA in te trekken kan alleen
overwogen worden als de student zich meldt voor een herinschrijving (zie procedure in H24)
met een volledig afgeronde propedeuse van een vergelijkbare opleiding aan een andere
instelling. Hierbij dient de student voor de instroomcoördinator en examencommissie
aannemelijk te maken dat hij de opleiding waarvoor eerder een BSA is uitgesproken ditmaal
met succes zal kunnen volgen. De examencommissie kan hiervoor regels vaststellen, welke zijn
opgenomen in het Reglement examencommissie. In bijzondere situaties kan de
faculteitsdirectie een afwijkend besluit nemen.

Artikel 3
Overige opmerkingen m.b.t. voortgangsbeoordeling
De faculteitsdirectie stelt vast of de student doorgaat naar het volgende leerplanjaar. Afhankelijk
van een eventuele achterstand van het voorgaande leerplanjaar kan de faculteitsdirectie de
student verplichten om de studieachterstand geheel of gedeeltelijk weg te werken alvorens te
mogen starten met de modules van het volgende leerplanjaar.
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Artikel 4
Kwalificatie propedeuse bacheloropleiding
Voor HAVO en VWO studenten resulteert het afronden van de in hun leerplan aangegeven
propedeusefase in een officieel propedeuse getuigschrift.
De MBO studenten met een verwante vooropleiding die voldoen aan de gestelde doorstroom
eisen, kunnen naast een beperkte studieopdracht uit de propedeutische fase soms ook direct
starten in de hoofdfase maar komen dan niet in aanmerking voor een propedeuse diploma.
Hetzelfde geldt voor studenten die vanwege een individueel traject direct starten in de
hoofdfase.
Deel B

Voortgangsbeoordeling aan het eind van de Hoofdfase

Artikel 1
Overgang afstudeerfase
1.1.1 Toelatingsnorm afstudeerfase: De student mag starten met de Afstudeerfase als de achterstand
in de Hoofdfase niet meer is dan 10 studiepunten en de propedeuse is behaald c.q. het eerste
leerplanjaar (eerste jaar van inschrijving) voldoende is afgerond.
1.1.2

Uitzondering. Voor deeltijd geldt dat een student door mag naar de afstudeerfase bij een
achterstand niet groter dan 16 studiepunten en de propedeuse is behaald.

1.2

Als een student in juni, na T4, 21 of meer studiepunten achterstand heeft, mag de student niet
deelnemen aan de herkansingen in T5 en ook niet naar de afstudeerfase en moet hij het
komende halfjaar werken aan het terugbrengen van de achterstand, zodat hij een half jaar later
wel voldoet aan de toelatingsnorm.

2.

De student met 11-15 studiepunten achterstand in de Hoofdfase wordt nog niet toegelaten tot
de Afstudeerfase maar mag hooguit één onderwijseenheid van maximaal 17 ECTS vooruit
lopen in de Afstudeerfase. Bij het eerstvolgende beoordelingsmoment moet voldaan zijn aan de
norm bij artikel 1.1.1. om door te mogen gaan in de Afstudeerfase of alsnog stilgezet te worden
in de studie om de studieachterstand weg te werken.

3

Hoofdfase herkansingen
Hoofdfase herkansingen zijn alleen van toepassing voor reguliere 3e-jaars studenten
Als de derdejaars student in juni hooguit 20 studiepunten achterstand heeft, mag de student
deelnemen aan de hoofdfase herkansingen in augustus met als doel de achterstand terug
te brengen tot minder dan 10 studiepunten. Het recht om deel te nemen aan de hoofdfase
herkansingen in augustus, wordt door de beoordelingsvergadering van juni toegewezen of
afgewezen. Bij de bepaling van de studieachterstand wordt er rekening gehouden met een
eventueel nog te herkansen jaar-PvB of voorjaar-PvB (zie 3e aandachtstreepje)
Hoofdfase herkansingen worden gegeven voor schriftelijke tentamens, digitale tentamens
en verslagen van modules uit de Hoofdfase (= 2e + 3e studiejaar).
Het herkansen van de hoofdfase-PvB voor de jaar-PvB en de voorjaar-PvB is toegestaan
ongeacht de studieachterstand.
Als herkansen van een assessment alléén bestaat uit het verbeteren van een verslag is dat
ook toegestaan. Indien een verslag een groepsverslag betreft, geldt dat cijfer voor alle
groepsleden.

4.

Ook derdejaars studenten die 10 studiepunten of minder achterstand hebben mogen
deelnemen aan de schriftelijke hoofdfase herkansingen in augustus

5.

Derdejaars studenten die gebruik (moeten) maken van de hoofdfase herkansingen worden in
augustus opnieuw beoordeeld voor toelating tot de Afstudeerfase conform de normen van 1.1.1.
en 1.2

Deel C

Afrondingseisen van de drie fases van de opleiding

Propedeusefase (60 stpt)
Naast het behalen van de studiepunten via tentamens, opdrachten, practica en assessments wordt er
aan het eind van de Propedeuse ook een Propedeuse PvB (Proeve van Bekwaamheid) georganiseerd.
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Deze moet voldoende zijn om formeel de propedeuse af te kunnen ronden en te voldoen aan de eisen
voor het propedeuse getuigschrift.
Beoordelingscriteria staan vermeld in de cursus in Canvas die hoort bij de module PPL1.
Uitzondering. Almere kent in de propedeuse en hoofdfase geen PvB.
Een student krijgt voor het propedeuse -examen het predicaat "met lof" indien de examencommissie
daartoe besluit. Richtlijnen daarvoor zijn:
a. het gewogen gemiddelde van de module-eindcijfers van de modules behorend bij het
propedeuse-examen, exclusief de persoonlijke leerfase, is minimaal een 8.0.
b. de geschoonde studieduur voor de propedeutische fase van de opleiding van de betrokkene is
niet langer dan 1 jaar.
Hoofdfase (120 stpt)
Naast het behalen van de studiepunten via tentamens, opdrachten, practica en assessments wordt er
aan het eind van de hoofdfase (tijdens jaar 3) ook een hoofdfase PvB (Proeve van Bekwaamheid)
georganiseerd. Een student werkt gedurende een aantal maanden aan deze PvB. De PvB moet
voldoende zijn om formeel de hoofdfase af te ronden. Een student kan echter, als hij voldoet aan de
studiepunten norm voor toegang tot de Afstudeerfase, al wel met de Afstudeerfase starten ook al is de
Hoofdfase nog niet helemaal afgerond.
Beoordelingscriteria staan vermeld in de cursus in Canvas die hoort bij de module HPL3.
Afstudeerfase (60 stpt)
De student volgt in de Afstudeerfase 2 minoren (elk 15 studiepunten), doet een afstudeerstage (17 stpt)
en maakt een afstudeerwerkstuk (10 stpt) . Daarnaast volgt hij de module Persoonlijke Leerfase 4e jaar
(3 stpt).
Het Afstudeerwerkstuk functioneert als Proeve van Bekwaamheid voor de Afstudeerfase en daarmee
ook voor de opleiding als geheel.
Daarnaast voert de student ook een afstudeergesprek. Dit moet als voldoende beoordeeld worden.
Beoordelingscriteria staan vermeld in de cursus in Canvas die hoort bij de module APL4.
Deel D

Doorstroming naar WO

De Aeres Hogeschool biedt geen algemene ondersteuning ter bevordering van een goede doorstroming
naar een verwante Masteropleiding in het WO.
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