Reglement examens en toetsing
Examenvormen
HBO Drechtsteden kent verschillende Examenvormen:
a)
b)
c)

Schriftelijke toets
Mondelinge toets
Opdracht



Ad a, Schriftelijke toets

Een schriftelijke toets kan plaatsvinden in een lokaal of via e-learning. Door middel van een casus
en/of open vragen en/of multiple choice. Toepassing vooral gericht op toetsen van kennis en inzicht.
Een cijfer van 5,5 en hoger is voldoende. Een herkansing is alleen mogelijk bij het behalen van een
cijfer 5 of lager.
Herkansing. U hebt één keer recht op herkansing. De herkansing vindt plaats ongeveer twee weken
na bekendmaking van het resultaat.
Termijn van beoordeling
Het beoordelen van de toets en het toekennen van een cijfer duurt maximaal 5 weken. Via e-mail
wordt u op de hoogte gebracht dat het cijfer in It’s Learning is gepubliceerd.


Ad b, Mondelinge toets

Een mondelinge toets vindt plaats op een leslocatie. Toepassing vooral gericht op vaardigheden van
de professie.
Een cijfer van 5,5 en hoger is voldoende. Een herkansing is alleen mogelijk bij het behalen van een
cijfer 5 of lager.
Herkansing. U hebt één keer recht op herkansing. De herkansing vindt plaats ongeveer twee weken
na bekendmaking van het resultaat.
Termijn van beoordeling
Het beoordelen van de mondelinge toets en het toekennen van een cijfer duurt maximaal 5 weken.
Via e-mail wordt u op de hoogte gebracht dat het cijfer in It’s Learning is gepubliceerd.


Ad c, Opdracht
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De opdracht bestaat uit een vraagstuk bij voorkeur afkomstig uit uw eigen werksituatie. Er is een
toelichting beschikbaar in It’s Learning waarin uiteengezet wordt aan welke voorwaarden de
opdracht moet voldoen. (Toelichting schrijven opdracht).
De opdracht bestaat uit het schrijven van een plan waarbij u door gebruik en analyse van theorie en
onderzoek in (bij voorkeur) de eigen organisatie tot verantwoorde uitkomsten komt, die ook voor uw
organisatie toegevoegde waarde hebben. U maakt gebruik van informati e uit uw eigen
werkomgeving. U levert de opdracht in via It’s Learning.
Tijdens het schrijven wordt u vakkundig begeleid door een van onze docenten. U bent zelf
verantwoordelijk voor de keuze van uw onderwerp, het maken van de pl anning en het uitvoeren van
benodigd onderzoek. Nadat u uw opdracht heeft ingeleverd via It’s Learning wordt deze beoordeeld
door uw begeleider en een tweede onafhankelijke beoordelaar.
Voorstel onderwerp, termijnen en beoordeling
Voordat u start met het schrijven van uw opdracht overlegt u met de docent over uw voorstel. Als uw
voorstel wordt goedgekeurd begint u aan de opdracht. U heeft vanaf de laatste lesbijeenkomst vier
weken de tijd om de opdracht af te ronden.
Uw opdracht kan maximaal twee keer beoordeeld worden. De tweede keer geldt dan als herkansing.
En u heeft dan vier weken de tijd om een verbeterde of nieuwe versie van de opdracht aan te
leveren. Een herkansing is alleen mogelijk bij het behalen van een cijfer 5 of lager. Een cijfer van 5,5
en hoger is voldoende. Bij de derde keer dient u uren begeleiding in te kopen. Daarvoor geldt een
tarief van € 300. De einddatum van uw opdracht wordt na het inkopen van begeleidingsuren voor de
opdracht eenmalig zes weken uitgesteld. Voor een aanvraag voor de derde keer neemt u contact op
de studentenadministratie van HBO Drechtsteden. (Mail aan info@hbodrechtsteden.nl).
Uitstel opdracht
Mocht u niet in staat zijn binnen de gestelde termijn uw opdracht in te leveren, dan kunt u bij het
Examenbureau (mail aan info@hbodrechtsteden.nl) éénmaal uitstel aanvragen. Het is mogelijk om
uitstel aan te vragen tot aan de inleverdatum van de opdracht. De nieuwe inleverdatum wordt dan
vier weken later. Voor een aanvraag tot uitstel neemt u contact op met de studentenadministratie
van HBO Drechtsteden. (Mail aan info@hbodrechtsteden.nl).
Termijn van beoordeling
Na de inleverdatum duurt het beoordelen van uw opdracht en het toekennen van een cijfer
maximaal 5 weken. Via e-mail wordt u op de hoogte gebracht dat het cijfer in It’s Learning is
gepubliceerd.
Diploma
Als post bachelor student ontvangt u, nadat u alle onderdelen van de opleiding met een voldoende
heeft afgerond, een diploma. Het diploma wordt uitgereikt op een in het rooster vastgestelde
datum. Het diploma kan ook per post worden verzonden. Op de achterzijde van het dip loma is de
cijferlijst afgedrukt. Dit cijfer is een afgerond cijfer van hele getallen (tussen 1 en 10).
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Cum Laude
Op het diploma wordt het predicaat Cum Laude vermeld indien u alle onderdelen afsluit voor
afronding op hele cijfers met een cijfer acht of hoger. Cum Laude wordt niet toegekend bij een
herkansing.
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