40 OER Aeres Hogeschool (Dronten/Almere) Richtlijnen en
beoordelingsnormen van modules

A. Bachelor Voltijd
1. Studielast van moduleonderdelen
Een module bestaat uit verschillende moduleonderdelen die apart getentamineerd en
beoordeeld worden. Moduleonderdelen hebben altijd een omvang van 28 SBU (= 1
studiepunt) of een veelvoud daarvan. Op basis van de expertise van de vakdocent wordt
de studielast (in uren) per moduleonderdeel ingeschat. Na evaluatie van de module kan
voor een nieuw cursusjaar de studielast indien nodig aangepast worden, of de inhoud
beter afgestemd worden op de ingeschatte studielast.

2. Deelname tentamens
Intekenen voor deelname aan alle vormen van tentaminering (schriftelijk, praktijk,
mondeling, verslagen en assessments) van moduleonderdelen, is verplicht voor zowel
reguliere tentamens als herkansingen. Intekenmomenten staan in het hogeschool
jaarrooster vermeld.
Als een student niet heeft ingetekend voor deelname aan een hertentamen, heeft hij
geen recht op deelname aan dat hertentamen. Indien het tentamen toch is gemaakt,
wordt het tentamen niet beoordeeld en ongeldig verklaard. Een tentamen waarvoor is
ingetekend maar die niet wordt gemaakt, wordt beoordeeld met een 1.

3. Beoordeling van moduleonderdelen
In de elektronische leeromgeving (ELO) staat per moduleonderdeel aangegeven wat de
beoordelingsnormen zijn.
De examinatoren beoordelen de resultaten volgens de in de ELO aangegeven
berekeningswijze. Een cijfer voor een moduleonderdeel rondt hij op gehele getallen
af:..,50 naar boven en ..,49 naar beneden.
Het is mogelijk dat voor sommige onderdelen verplichte aanwezigheid tijdens de les
onderdeel is van de beoordeling. Het moet dan wel helder zijn dat de aard van de
lesactiviteit dit noodzakelijk maakt. Dit is doorgaans vooral van toepassing op coaching,
trainingen en practica. Het desbetreffende module overzicht en de ELO moet hierover
uitsluitsel geven. In de ELO moet ook aangegeven worden hoe er gehandeld wordt als
een verplichte activiteit wegens overmacht gemist wordt. Indien een student een bezwaar
heeft mbt de beoordeling op overmacht kan hij dat bezwaar indienen bij de
examencommissie.
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Indien gewenst kan ook gebruik worden gemaakt van een goed/voldoende/onvoldoende
beoordeling. In de afronding van de module als geheel, wordt een ‘goed’ voor een
module onderdeel gerekend als een 8 en een ’voldoende’ voor een moduleonderdeel
wordt gerekend als een 6. Bij een onvoldoende voor een moduleonderdeel kan de
module als geheel niet afgerond worden.
Als een deadline voor het inleveren van een werkstuk, verslag of ander product
overschreden wordt, dan wordt dit product niet beoordeeld.

4. Beoordeling van een module
De gehele module is voldoende afgerond indien het gewogen gemiddelde resultaat van
de onderdelen tenminste een 6.0 is en het aantal berekende onvoldoendes (BO’s) bij een
module van
- 12-15 studiepunten, maximaal 2 (twee) BO’s is.
- 11 studiepunten of minder maximaal 1 (één) BO is.
Eén berekende onvoldoende is daarbij een 5 ter waarde van 28 SBU.
Concreet voor een standaardmodule van 13 ECTS:
dus één 5 ter waarde van 2 ects, of twee 5-en ieder ter waarde van 1 ects met daar
tegenover ter compensatie een 7 of 8 zodat het gewogen gemiddelde tenminste een 6.0
is.

Een assessment moet minimaal een 6 zijn en indien er gebruik gemaakt wordt van een
onvoldoende/voldoende/goed beoordeling voor een onderdeel, moet de beoordeling
minimaal een voldoende zijn om de module als geheel te kunnen afronden.
Voor een module van 28 ects zijn er 4 berekende onvoldoendes toegestaan, met in
achtneming van onderstaande formulering ten aanzien van het bodemcijfer.
Bodemcijfer voor een module onderdeel is, na eventuele inzet van compensatiepunten
uit radenwerk (zie punt 5), ten allen tijde een 5.

Geldigheid studiepunten.
In het Student Informatie Systeem (Alluris) wordt onderscheid gemaakt tussen voorlopige
credits en behaalde credits. Voorlopige credits worden toegekend aan module
onderdelen met een voldoende tentamenresultaat, om studievoortgang goed te kunnen
monitoren. Deze voorlopige credits worden omgezet in behaalde credits als de module
als geheel is afgerond.
De behaalde credits voor afgeronde modules vervallen niet.
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Na 4 jaar vervallen alle tentamenresultaten en bijbehorende voorlopige credits van
moduleonderdelen uit niet-afgeronde modulen en moet een vervangende module uit het
actuele leerplan gevolgd worden.

5. Inzet compensatiepunten uit radenwerk

Zie de faciliteitenregeling (H22)

6. Herkansingen
Het herkansen van een training, excursie, bedrijfsbezoek of andere verplichte,
groepsgewijs georganiseerde onderwijsactiviteit gebeurt door deze opnieuw te volgen op
het moment dat deze weer aangeboden wordt. In uitzonderlijke gevallen is een
vervangende opdracht mogelijk, dit ter beoordeling door de examencommissie en/of het
moduleteam.
7. Deelname stages en praktische oefeningen
In het leerplan zijn zowel specifieke stage modules opgenomen als ook
moduleonderdelen waarin sprake is van praktische oefeningen (zie studiegids). Met
betrekking tot dit laatste kan men denken aan landbouwkundige, chemische, biologische
of technische practica, Eventuele vereisten voor deelname of herkansing worden in de
ELO vermeld.

40 OER Aeres Hogeschool (DR/AL) Richtlijnen en beoordeling modules Pagina 3 van 4

Instemming september 2020

B. Bachelor-deeltijd
Artikel 1
De examinator geeft een eindbeoordeling over een module volgens de in het
ELO aangegeven berekeningswijze. Alle cijfers worden afgerond op hele
getallen. Daarbij wordt een ....,50 naar boven afgerond en een ....,49 naar beneden.

Artikel 2
Bij veel deeltijdmodules moeten studenten een opdracht maken, soms individueel, soms in
groepsverband. Qua beoordeling zijn er 2 opties:
- het eindresultaat is het gemiddelde van het opdrachtcijfer en het tentamen, met
inachtneming van een aangegeven wegingsfactor. Indien dit gemiddelde eindcijfer
voldoende (minimaal 6,0) is, en het aantal berekende onvoldoendes bij een module van
kleiner of gelijk aan 15 studiepunten maximaal 2 (twee) is, is de module afgerond. Eén BO
is daarbij een 5 ter waarde van 28 SBU
- voor de opdracht moet in elk geval een voldoende zijn behaald. Zolang dit niet het
geval is, is de module niet afgerond, ongeacht het cijfer dat voor een eventueel
tentamen is behaald.
In de moduulbeschrijving staat expliciet aangegeven welke optie van toepassing is.

Artikel 3
Een student heeft een module afgerond als voor de verschillende onderdelen gemiddeld
minimaal een 6,0 is behaald, met dien verstande dat voor geen van de onderdelen een cijfer
lager dan een 4 mag zijn gehaald en het aantal berekende onvoldoendes maximaal 2 (twee)
is.
Artikel 4
De onderdelen coaching en vaardigheidstraining worden beschouwd als practica en zijn
derhalve verplicht. De bijbehorende studiepunten worden toegekend na afronding van het
jaar.
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