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Hoofdstuk 1

Preambule: indeling en begripsomschrijving van de onderwijs
en examenregeling

Artikel 1
Bevoegd gezag
1. De voornoemde opleidingen worden aangeboden door de Stichting Deeltijdopleidingen.
2. Deze opleidingen opgenomen in het Centraal register opleidingen (CROHO) onder nummer 34035 (Bachelor
Bedrijfskunde) en 80074 (Associate Degree bedrijfskunde), 80089 (Retail management) en 80111
(Improvement analist).
3. De Onderwijs en examenregeling van SDO bestaat uit drie delen:
a. Deel 1: de regels en richtlijnen op instellingsniveau, die voor alle opleidingen binnen SDO gelden,
b. Deel 2: de onderwijs en examenregeling van een opleiding
c. Deel 3: een gedetailleerde beschrijving van het curriculum per opleidingsvariant, te weten duaal,
deeltijd en voltijd. Beschrijvingen van de afzonderlijke modulen zijn beschikbaar via de digitale
studiegids.
Artikel 2
Begripsomschrijving
Aspirantstudent
een persoon die door het voornemens is zich in te schrijven bij SDO Hogeschool,
met het oog toegelaten te worden tot de studie van diens keuze.
Beroepenveldcommissie:
De beroepenveldcommissie fungeert als klankbord ten aanzien van de
ontwikkelingen in de beroepspraktijk die van belang zijn voor de uitvoering van de
opleiding. De commissie geeft advies over de aansluiting van het curriculum op de
beroepspraktijk en de aansluiting van het beroepsprofiel op de actualiteit.
De beroepenveldcommissie brengt tweejaarlijks een advies uit.
Beroepsproduct
Het beroepsproduct zoals beschreven in de basisvaardigheden (digitale
leeromgeving), te weten adviesrapporten en ondernemingsplan.
College van bestuur:
Het hoogste bestuursorgaan van de instelling, bedoeld in artikel 11.1 van de wet.
Curriculumcommissie:
Een team van lectoren, docenten, onderwijskundigen en studenten dat het
curriculum en zijn onderdelen ontwikkelt en onderhoudt onder leiding van of in
opdracht van het college van bestuur, met gebruikmaking van adviezen en inbreng
van de beroepenveldcommissie en de examencommissie.
Decaan:
De decaan is eindverantwoordelijk voor het curriculum. De decaan is deel van
college van bestuur.
Eindtermen:
De door het volgen van onderwijs beoogde competenties, in termen van kennis,
inzicht, vaardigheid en houding.
Examen:
Het propedeutisch, het associate degree of het bachelorexamen van de opleiding,
namelijk het onderzoek naar de realisering van de beoogde doelstellingen van een
fasewerkstuk, waarmee de propedeuse-, associate degree- of bachelorfase wordt
afgerond.
Examenbureau:
De ambtelijke eenheid die de examencommissie ondersteunt bij haar
werkzaamheden.
Examencommissie:
Een commissie als bedoeld in artikel 7.12, lid 1 van de WHW, met als hoofdtaak
om op objectieve en deskundige wijze vast te stellen of een student voldoet aan de
voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van de kennis,
het inzicht en de vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad.
Tevens borgt deze commissie de kwaliteit van de organisatie en de procedures
rondom tentamens en examens.
Examinator:
Een docent die, na benoeming door de examencommissie, bevoegd is om vast te
stellen of een student heeft voldaan aan de criteria ter afronding van een
examenonderdeel of toets.
Extraneus
Iemand die examens kan afleggen maar geen hoorcolleges of vakoefening mag
volgen of begeleiding ontvangt.
Fasewerkstuk
Zie Examen
Getuigschrift:
Het door de examencommissie afgegeven document waaruit blijkt dat het examen
met goed gevolg is afgelegd, als bedoeld in artikel 7.11 van de wet.
Kwaliteitskundige:
Het lid van het college van bestuur dat eindverantwoordelijk is voor de
onderwijskundige kwaliteit van het onderwijs en daartoe toezicht houdt op de
procesmatige invulling en uitvoering van het onderwijs.
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Lector:

Minor:
Module
Onderwijs- en
examenregeling:
Onderwijsbureau:
Onderwijseenheid
Onderwijsleeractiviteiten:
Opleidingsvariant:
Opleiding:
Opleidingsfase:
Portfolio:
Postpropedeuse:
Praktijkbegeleider/
Stagebegeleider:
Praktische oefening:

Propedeuse:
Student:
Studiebegeleider:

Studiefase:
Studiejaar:
Studieloopbaanbegeleider/
Studiebegeleider/ Coach:

Studiepunt:
Tentamen:

Tentaminering:

De eerstverantwoordelijke docent voor een vakgebied met een zelfstandige
onderzoeksopdracht die docenten begeleid bij de uitvoering van hun
onderzoekstaak.
Een samenhangend geheel van modulen gericht op een bepaald specialisme.
Een module is een onderwijseenheid als bedoeld in de WHW art. 7.3
De vigerende onderwijs- en examenregeling (OER)
De ambtelijke eenheid die administratieve en coördinerende activiteiten verricht
met betrekking tot het onderwijs.
Een zelfstandig deel van het curriculum (cursus, module, vak, stage, project) met
eigen doelstellingen,, als bedoeld in de WHW art.7.3.
Een coherente verzameling van activiteiten door docenten en studenten, bedoeld
om de beoogde onderwijsdoelstellingen te realiseren.
Duaal, deeltijd of voltijdstudie
Een samenhangend geheel van modulen als bedoeld in artikel 7.3 van de wet.
De propedeusefase, de associate degreefase, de bachelorfase en de masterfase.
Een digitale verzameling van alle verplichtingen en eindresultaten waarmee een
student de verwerving van competenties aantoont.
Het gedeelte van een associate degree of bacheloropleiding, dat volgt op de
propedeuse
Een personeelslid van de organisatie waar een student diens praktijkopdrachten
uitvoert. Taak is monitoren van de uitvoering van de beroepshandelingen en
ondersteunen en begeleiden van de student daarbij.
Onderdeel van een module bestaande uit werkzaamheden respectievelijk
werkervaring in de zin van artikel 7.27 dan wel 7.13 van de wet in een van de
volgende vormen:
- Maken van een scriptie/afstudeeropdracht;
- Maken van een werkstuk of een proefontwerp;
- Uitvoeren van een onderzoeksopdracht;
- Deelnemen aan veldwerk of een excursie;
- Doorlopen van een stage;
- Deelnemen aan een practicum;
- Deelnemen aan een andere onderwijsactiviteit die gericht is op het bereiken van
bepaalde vaardigheden;
De propedeutische fase van een hbo-bacheloropleiding, als bedoeld in artikel 7.8
van de wet;
Degene die is ingeschreven voor een associate degree of bacheloropleiding dan
wel een of meer modulen volgt, deel uitmakend van deze opleidingen
Inhoudelijk coach en begeleider van studenten. Vervult de rol van examinator bij
de toetsing of de beroepshandelingen en beroepsproducten die zijn uitgevoerd en
gemaakt in de beroepspraktijk voldoen aan de gestelde criteria.
De propedeuse, de postpropedeutische periode waar in de associate degree wordt
behaald en het resterende deel van de postpropedeutische periode
De periode van 1 september tot en met 31 augustus.
De studieloopbaanbegeleider binnen de onderwijsinstelling is gericht op de
begeleiding van studenten vanuit de persoonlijke leerweg bij hun leerproces
gedurende de gehele opleiding. Startpunt bij deze begeleiding is de
zelfbeoordeling van elke student in het kader van de persoonlijke leerweg bij de
aanvang van de opleiding uitvoert.
De term, in internationaal verband European Credits genoemd (ECT’s), waarmee
de studielast wordt uitgedrukt. 1 ECT = 28 studie-uren
Een afsluitende toets van een onderwijseenheid, als bedoeld in artikel 7.3 van de
WHW. Dit omvat alle vormen van toetsing
Overal waar tentamen staat, kan ook examenonderdeel worden gelezen.
Elke vorm van onderzoek naar de kennis, inzicht, vaardigheden en competenties
die een student tijdens een onderwijseenheid heeft verworven, inclusief de
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Toetsontwikkelaar :

Uitvoeringsregeling:

Vak
Werkstuk
WHW:

beoordeling daarvan. bijvoorbeeld een toets of een werkstuk, door de opleiding
naar de realisering van de beoogde doelstellingen, uitmondend in een
beoordeling.
Een deskundige op het vlak van toetsontwikkeling en het specifieke onderwerp
van de module die toetsen ontwikkelt ter afronding van de betreffende module.
Het zijn doorgaans docenten, die door de examencommissie zijn benoemd tot
examinator.
Een regeling, vast te stellen door het college van bestuur, om het bepaalde in de
onderwijs- en examenregeling waar nodig nader te preciseren met het oog op de
uitvoering daarvan.
Een van is een onderwijseenheid als bedoel in de WHW art. 7.3.
tentamenvorm, dat bestaat uit een of meer beroepsproducten zoals een
adviesrapport, een onderzoeksverslag, een reflectieverslag, een essay, etc.
De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.
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Hoofdstuk 2

Uitvoeringsregeling Inschrijving en doorstroming

Artikel 3
Eisen vooropleiding
1. Voor inschrijving voor een opleiding in het hoger beroepsonderwijs geldt als vooropleidingseis het bezit
van:
a. een diploma voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo);
b. of een diploma hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo);
c. of een diploma van een middenkader opleiding of van een specialistenopleiding als bedoeld in artikel
7.2.2, eerste lid van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) (mbo-niveau 4).
2. Met een diploma bedoeld in de eerste volzin wordt voor de toepassing van dit lid gelijkgesteld het diploma
van de bij ministeriële regeling aangewezen vakopleidingen, bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid onder c, van
de WEB.
Artikel 4
Aanvullende eisen duale studievariant
Studenten die de opleiding in duale vorm willen volgen moeten naast het toelatingsonderzoek uit
bovengenoemd lid een aanvullend onderzoek ondergaan waarin wordt onderzocht in hoeverre de werkplek
van de aspirantstudent geschikt is voor het beroepsuitoefeningsdeel van het onderwijsprogramma.
Artikel 5
Vrijstelling van vooropleidingseisen op grond van andere diploma’s
1. Vrijgesteld van de vooropleidingseis als bedoeld in artikel 1 is de bezitter van de volgende diploma’s en
getuigschriften krachtens artikel 7.28 WHW:
a. een getuigschrift van een bachelor opleiding,
b. een getuigschrift van een masteropleiding,
c. een propedeutisch getuigschrift van een bachelor of masteropleiding die geregistreerd is in het CROHO,
d. een getuigschrift dat toegang geeft tot het hoger onderwijs in een land dat het Verdrag inzake de
erkenning van kwalificaties betreffende hoger onderwijs in de Europese regio heeft geratificeerd.
e. een al dan niet in Nederland afgegeven diploma dat door de minister is aangewezen als ten minste
gelijkwaardig aan het havo diploma of
f. een al dan niet in Nederland afgegeven diploma dat bij besluit van het instellingsbestuur van op basis
van diplomawaardering door NUFFIC als ten minste gelijkwaardig aan het havo diploma wordt
beschouwd.
2. Indien het een buiten Nederland afgegeven diploma of getuigschrift betreft, dient tevens naar het oordeel
van de Examencommissie blijk te zijn gegeven van voldoende beheersing van de Nederlandse taal voor het
met succes kunnen volgen van de opleiding.
3. Het instellingsbestuur neemt het besluit tot vrijstelling van vooropleidingseisen en of betrokkene al dan niet
kan worden ingeschreven op basis van het oordeel als bedoeld in het vorige lid, dan wel het besluit dat
betrokkene kan worden ingeschreven, maar dat deze nog geen examens of onderdelen daarvan mag
afleggen dan nadat er een positief oordeel als bedoeld in het vorige lid is afgegeven.
Artikel 6
Vrijstelling van vooropleidingseis op grond van een toelatingsonderzoek
1. Het instellingsbestuur kan personen van 21 jaar en ouder die niet voldoen aan de vooropleidingseisen zoals
genoemd in artikel 1 en 2, noch daarvan krachtens artikel 7.28 WHW zijn vrijgesteld, van die
vooropleidingseis vrijstellen, indien zij bij een onderzoek hebben blijk gegeven van geschiktheid voor het
desbetreffende onderwijs en van voldoende beheersing van de Nederlandse taal voor het met vrucht
kunnen volgen van het onderwijs.
2. Het 21+ toelatingsonderzoek (colloquium doctum) voor personen van 21 jaar en ouder is
opleidingsafhankelijk. Op basis van het 21+ toelatingsonderzoek (colloquium doctum) wordt een positief
dan wel negatief advies over de toelaatbaarheid gegeven.
3. Een aspirantstudent wordt toegelaten als uit functieonderzoek en daarmee uit eerder verworden
competenties (EVC’s) blijkt, dat de deze een functie op HBO of HBO+ niveau bekleedt of bekleed heeft.
4. Op basis van een onderzoek, waarna het advies kan volgen een voorwaardelijke toelating van een half jaar
te laten plaats vinden, waarbij na een half jaar de voorwaardelijke toelating wordt geëvalueerd op basis van
studieresultaten.
5. Het instellingsbestuur neemt het besluit over de geschiktheid van de aspirantstudent op basis van het
toelatingsonderzoek.
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Artikel 7
Voldoende beheersing van de Nederlandse taal
1. Aan de eis van voldoende beheersing van de Nederlandse taal als bedoeld in Artikel 6 Artikel 6 1 en in
Artikel 6 lid Artikel 6 2 in het geval betrokkene een andere taal dan het Nederlands als eerste taal voert
wordt voldaan door:
a. het met goed gevolg afleggen van het staatsexamen Nederlands als tweede taal, niveau II,
b. het tot genoegen van de commissie als bedoeld in Artikel 6 , lid Artikel 6 1 aantonen dat deze op een
andere dan de hierboven bedoelde wijze(n) de Nederlandse taal in voldoende mate beheerst om het
Nederlandstalige onderwijs succesvol te kunnen volgen.
2. Aan het voldoen aan de eis als bedoeld in het vorige lid dient te zijn voldaan voor het moment van
inschrijving.
Artikel 8
Inschrijving voor personen met een handicap, fysieke beperking, aandoening, functiestoornis
of chronische ziekte.
SDO Hogeschool biedt aan deelnemers met een functiebeperking een onderwijsomgeving aan die zoveel
mogelijk gelijkwaardig is aan die van deelnemers zonder functiebeperking en die gelijkwaardige kansen op
studiesucces biedt. Per situatie zullen deze voorzieningen in overleg met de deelnemer naar redelijkheid en
billijkheid worden geregeld1.
Artikel 9
Toelating duaal onderwijs als bedoeld in artikel 7.7 lid 2 WHW
1. Extranei worden niet toegelaten tot een duale opleiding.
2. De beroepsuitoefening tijdens een duale opleiding vindt plaats op basis van een overeenkomst namens de
instelling gesloten, door de opleiding, de student en het bedrijf of de organisatie waar het beroep in de
praktijk wordt uitgeoefend.
3. De overeenkomst als bedoeld in het tweede lid omvat tenminste bepalingen over: de duur van de
overeenkomst en de tijdsduur van de periode of perioden van de beroepsuitoefening, de begeleiding van
de student, het deel van de kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden die een student
bij beëindiging van de opleiding moet hebben verworven en die tijdens de beroepsuitoefening dienen te
worden gerealiseerd, alsmede de beoordeling daarvan, en de gevallen waarin en de wijze waarop de
overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden.
4. Degene die tot een duale opleiding wenst te worden toegelaten, dient op het moment van toelating, dan
wel uiterlijk zes maanden nadien, te beschikken over een overeenkomst als bedoeld in het tweede lid.
Wordt niet voldaan aan de eis als bedoeld in de vorige volzin, dan wordt betrokkene geacht niet te voldoen
aan de voorwaarden om aan de duale opleiding deel te nemen. Dit betekent dat het instellingsbestuur dan
kan besluiten de student de toegang tot de duale opleiding te ontzeggen. Over een besluit als bedoeld in de
vorige zin wordt de student schriftelijk geïnformeerd.
5. Wordt een overeenkomst als bedoeld in het tweede lid voortijdig beëindigd als gevolg van toerekenbaar
verzuim van de student, dan wordt de student voor een periode van maximaal zes maanden in de
gelegenheid gesteld een nieuwe overeenkomst te sluiten als bedoeld in het tweede lid. Lukt dit niet, dan
wordt de student geacht niet meer te voldoen aan de voorwaarden om aan de duale opleiding deel te
nemen. Dit betekent dat het instellingsbestuur dan kan besluiten de student de toegang tot dit onderwijs te
ontzeggen. Over een besluit als bedoeld in de vorige volzin wordt de student schriftelijk geïnformeerd.

1

Discriminatie bij toegang tot onderwijs is verboden. Dat is bepaald in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische
ziekte (WGBH/CZ). De wet geldt voor alle vormen van onderwijs. Het verbod geldt voor fysieke, psychische en verstandelijke beperkingen.
Wat betekent het discriminatieverbod in de praktijk? De school moet onderzoeken of de student geschikt is om aan het onderwijs deel te
nemen. Een student is geschikt als deze in staat is om de lesstof op te nemen of als deze aan de vereisten voor toelating voldoet. Het is
dus niet zo dat een student met een beperking altijd recht heeft op toelating tot de school of opleiding van zijn of haar keuze.
Een student moet de school tijdig laten weten dat deze een aanpassing nodig heeft vanwege een beperking of chronische ziekte. De school
moet dan bekijken of een aanpassing nodig en mogelijk is, zodat de student de opleiding kan volgen en met succes kan afronden.
Een aanpassing kan bijvoorbeeld zijn:




lessen op de begane grond voor studenten in een rolstoel;

het gebruik van leessoftware voor een leerling met dyslexie.
Leidt de aanpassing die de student verlangt voor de onderwijsinstelling tot een onevenredige belasting, dan hoeft de instelling deze
aanpassing niet te doen. Bijvoorbeeld als de aanpassing heel erg duur is of technisch niet haalbaar. Scholen moeten echter niet te snel
concluderen dat iets niet kan. Het is van belang goed te onderzoeken of een aanpassing nodig is en gerealiseerd kan worden. Het is
daarbij belangrijk dat studenten en/of ouders/verzorgers hierbij betrokken worden.
Binnen niet-bekostigd particulier onderwijs is nadrukkelijk ook van belang om te kijken naar het arbeidsmarktperspectief van een
kandidaat-student. De opleiding vraagt namelijk een forse investering.
Het is van belang dat een kandidaat-student transparant is over een mogelijke handicap, fysieke beperking, aandoening, functiestoornis of
chronische ziekte. Alleen dan kunnen alle betrokkenen een goede gezamenlijke afweging maken.
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Artikel 10
Eisen werkkring voor de deeltijd en voltijd opleidingen als bedoeld in artikel 7.27 van de
WHW
1. Bij inschrijving aan de deeltijd of voltijd opleiding worden geen eisen aan de werkkring gesteld. De student
werkt tijdens de opleiding door middel van opdrachten aan taken en producten die ontleend zijn aan de
beroepspraktijk. Ter voorbereiding op het functioneren in de beroepspraktijk kunnen deze opdrachten als
simulatie opdrachten worden uitgevoerd, dan wel binnen de eigen werkkring indien deze daarvoor geschikt
is.
2. Naast opdrachten ter voorbereiding op de beroepspraktijk zijn ook een aantal opdrachten, de zogenoemde
integratieve opdrachten, in het curriculum opgenomen die ook betrekking hebben op de
praktijkvaardigheden. Aan de eisen met betrekking tot de praktijkvaardigheden kan op verschillende wijzen
worden voldaan. Dit is afhankelijk van de beroepssituatie van de student en diens werkervaring. De student
dient echter aantoonbaar te maken dat deze de generieke competenties op het gebied van sociaal
communicatieve vaardigheden, samenwerken/ netwerken en professioneel vakmanschap beheerst.
3. De student verantwoordt dat deze gedurende de gehele opleiding voldoende tijd praktijkervaring heeft
opgedaan op een werkplek of stageplek die voldoet aan de gestelde eisen, zoals complexiteit van
werkzaamheden, omvang van het bedrijf en werkzaamheden die het behalen van praktijkervaring mogelijk
maken. Tijdens de opleiding toont de student door middel van procesverslagen en/ of reflectieverslagen
aan dat deze over de propedeutische fase, de Associate Degree fase en de vervolgfase naar het Bachelor
niveau de vereiste uren relevante werksituatie (betaald of stageplek) heeft gewerkt (Onderwijs en
examenregeling SDO, 2021, artikel 8, lid 8 ).
Artikel 11
Procedure inschrijving opleiding
1. Iedereen die gebruik wil maken van onderwijsvoorzieningen of examenvoorzieningen moet bij de
onderwijsinstelling zijn ingeschreven.
2. Bij contactonderwijs is de inschrijving voor een heel studiejaar. Wanneer de inschrijving plaatsvindt
gedurende een studiejaar, geldt deze voor de rest van het studiejaar. Bij blended onderwijs en
afstandsonderwijs geldt de inschrijving voor een periode van 12 maanden.
3. Een aspirantstudent toont interesse via een formulier op de website of via het telefoonnummer.
4. Een aspirantstudent krijgt vervolgens eerst een informatie-/ advies-/ intake-/ toelatingsgesprek. Op basis
van dit gesprek wordt besloten of de potentiële onderwijsstudent definitief kan worden toegelaten tot de
opleiding.
5. Een aspirantstudent meldt zich aan via een studieovereenkomst / aanmeldingsformulier.
6. Na aanmelding ontvangt de aspirantstudent via e-mail een bevestiging van ontvangst van aanmelding en
wordt verzocht kopieën van voor de toelating van de opleiding relevante diploma’s of getuigschriften aan te
leveren.
7. De aspirantstudent is definitief ingeschreven als aan de volgende voorwaarden is voldaan.
Bij de aanmelding zijn de volgende stukken overlegd:
a. een kopie paspoort of identiteitskaart:
b. kopieën van voor de toelating van de opleiding relevante diploma’s of getuigschriften;
c. een door de aspirantstudent getekende studieovereenkomst (inschrijvingsformulier);
d. en aan de betalingsverplichting is voldaan alsmede de authenticiteit van de verstrekte stukken is
vastgesteld.
8. Indien de betalingsverplichting wordt overgedragen aan derden, wordt pas overgegaan tot inschrijving,
nadat deze derde partij schriftelijk heeft verklaard aansprakelijk te zijn voor alle betalingsverplichtingen.
Het inschrijvingsformulier dient ondertekend te zijn door de werkgever indien de factuur naar de werkgever
gestuurd moet worden.
9. Op verzoek kan de administratie een bewijs van betaling afgeven waaruit blijkt dat het verschuldigde
collegegeld en of examengeld is voldaan.
10. Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, ontvangt de student een bewijs van inschrijving.
11. De definitieve inschrijving geeft een student recht op:
a. Deelname aan het onderwijs binnen de opleiding voor dat studiejaar;
b. Deelname aan de toetsen van de opleiding onder de voorwaarden die gesteld zijn in de onderwijs- en
examenregeling van het betreffende studiejaar;
c. Toegang tot de virtuele leeromgeving
d. Inzage in het eigen dossier
e. Studiebegeleiding
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12. De definitieve inschrijving als extraneus geeft alleen recht op de voorzieningen genoemd in dit artikel onder
lid 11.b en lid 11.d.
13. Kan een student als gevolg van een functiebeperking niet of niet in onvoldoende mate gebruik maken van
zijn recht genoemd zoals genoemd onder artikel 11 lid 11.a tot en met 11.e (met uitzondering van lid
1111.b), dan zal de onderwijsinstelling voor de student passende maatregelen treffen met inachtneming
van de wettelijke kaders en naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
14. Studenten die eerder van de onderwijsinstelling of van een andere onderwijsinstelling zijn verwijderd,
worden niet toegelaten, tenzij het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling een uitzondering maakt.
Artikel 12
Rechtstreekse toelating tot de Associate Degree- en de Bachelorfase
Een student kan op verschillende manieren rechtstreeks toegang krijgen tot een opleiding na het propedeuse
jaar:
1. Voor de inschrijving voor een opleiding na het propedeutisch examen geldt als eis het bezit van een
getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde propedeutisch examen van die opleiding.
2. De examencommissie kan vrijstelling verlenen van de in het eerste lid bedoelde eis aan de bezitter van een
al dan niet in Nederland afgegeven diploma, indien dat diploma naar het oordeel van de examencommissie
ten minste gelijkwaardig is aan het in het eerste lid bedoelde getuigschrift. Indien het een buiten Nederland
afgegeven diploma betreft, kan het instellingsbestuur daarbij bepalen dat geen examens of onderdelen
daarvan worden afgelegd dan nadat ten genoegen van de examencommissie het bewijs is geleverd van
voldoende beheersing van de Nederlandse taal voor het met vrucht kunnen volgen van het onderwijs.
3. Het instellingsbestuur kan, in afwijking van het eerste lid, aan degene die is ingeschreven, op zijn verzoek,
reeds de toegang tot het afleggen van een of meer examenonderdelen of toetsen verlenen voordat deze
het propedeutisch examen van de desbetreffende opleiding met goed gevolg heeft afgelegd.
4. Tijdens een adviesgesprek met het instellingsbestuur wordt bekeken of vrijstellingen kunnen worden
aangevraagd op basis van curriculumvergelijking en/ of opgebouwd portfolio. Voor alle vrijstellingen die de
opleiding verleent in dit kader is het volgende van toepassing:
a. het voorstel voor vrijstellingen wordt op individuele basis vastgesteld;
b. het verzoek tot vrijstelling wordt ingediend bij de Examencommissie ten behoeve van de uiteindelijke
vaststelling door de Examencommissie.
5. In het bijzonder voor de duale opleidingsvariant geldt dat een aspirantstudent met relevante werkervaring,
die voor vrijstelling in aanmerking wenst te komen een portfolio moet samenstellen, waarin een
competentie-beoordeling van de eerste leidinggevende en van de aspirantstudent zelf is opgenomen. Op
basis van dit portfolio wordt een criteriumgericht interview afgenomen volgens een vast format (formulier
criteriumgericht interview) en daarnaast wordt dit gesprek voorbereid met reguliere intakevragen.
Artikel 13
Doorstroom Associate Degree
Een student aan wie een graad als bedoeld in art. 7.10a lid 2 WHW is verleend, heeft het recht zijn
bacheloropleiding in het hoger beroepsonderwijs te vervolgen. Het instellingsbestuur kan daarbij voorschrijven
welke onderwijseenheden binnen de bacheloropleiding nog moeten worden gevolgd.
Artikel 14
Adreswijziging
1. Studenten die zijn ingeschreven dienen adreswijzigingen, als ook wijzigingen in e-mailadres en
telefoonnummer tijdig en schriftelijk, met vermelding van de ingangsdatum van het nieuwe adres aan de
administratie door te geven.
2. De onderwijsinstelling aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of niet juist voldoen
aan de verplichting als bedoeld in het vorige lid.
Artikel 15
Lesgeld, examengeld, overige kosten
1. Het instellingsbestuur stelt de hoogte van het lesgeld voor deelname jaarlijks vast. Dit doet deze uiterlijk 3
maanden vóór aanvang van het daaropvolgende studiejaar, dat in september start. Het lesgeld is exclusief
examengeld.
2. Een student is verplicht tot aanschaf van leer-(hulp)middelen, als deze noodzakelijk zijn in het
studieprogramma, zoals vastgesteld in de literatuurlijst van de opleiding.
3. Het instellingsbestuur stelt het examengeld voor deelname aan examen- of tentamenonderdelen jaarlijks
vast. Hiervoor heeft de student recht op deelname aan alle in dat studiejaar af te nemen examen- of
tentamenonderdelen. Alle kosten voor deelname aan tentamens en examens worden per studiejaar in
rekening gebracht voor het aantal tentamens en examens waaraan een student gaat deelnemen.
4. Voor summatieve toetsen heeft de student recht op ten minste één herkansing. Nadere invulling van het
aantal herkansingen vindt plaats in het OER-van de desbetreffende opleiding.
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5.
6.
7.
8.

Voor beoordeling en redactieopmerkingen bij formatieve toetsen en beoordelingen van werkstukken,
scripties en verslagen, heeft de student recht op 5 redactieronden voorzien van feedback en coaching.
Indien extra dienstverlening nodig is, worden extra kosten in rekening gebracht op basis van nacalculatie.
Het instellingsbestuur stelt de kosten voor extra tentamen mogelijkheden en andere dienstverlening
jaarlijks vast en publiceert die in de studiehandleiding.
Kosten voor een extra examenmogelijkheid worden niet teruggestort, indien de student alsnog besluit geen
gebruik hiervan te maken.
Een overzicht van kosten is te vinden op de website. Hier staan de inschrijfkosten, kosten voor afrondende
examens, studiemateriaal ed. vermeld. Gespreide betaling is eventueel mogelijk. Hiervoor kunnen extra
administratiekosten in rekening worden gebracht.

Artikel 16
Achterstallige betaling
1. De onderwijsinstelling is in geval van achterstand in betaling bevoegd om betrokkene de toegang tot de
lessen en examenruimtes te ontzeggen zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Mocht de
betrokken student nalatig blijven, dan kan de onderwijsinstelling de student uitschrijven.
2. De student of de organisatie die de betalingsverplichting heeft overgenomen, is verplicht om een
betalingsherinnering binnen tien (10) werkdagen te betalen.
Artikel 17
Beëindiging inschrijving
De inschrijving wordt in de volgende situaties beëindigd:
1. in geval van afstuderen.
2. in geval van ziekte of bijzondere (familie) omstandigheden. De beëindiging van de inschrijving vindt plaats
met ingang van de maand volgend op de tweede hele maand waarin de betrokken student niet aan het
onderwijs heeft kunnen deelnemen. De administratie informeert de student schriftelijk voordat zij tot
uitschrijving overgaat.
3. bij overlijden. De inschrijving beëindigt met ingang van de maand volgend op de maand van overlijden.
Restitutie van lesgeld vindt automatisch plaats.
4. in geval van uitschrijving op verzoek van de Examencommissie bij ernstige of herhaalde fraude en/ of
plagiaat.
5. op grond van een schriftelijk verzoek te richten aan de onderwijsinstelling;
Artikel 18
Tijdelijk beëindigen van inschrijving
1. Het is mogelijk om deelname aan de opleiding tijdelijk stop te zetten.
2. De onderwijsinstelling is in dergelijke gevallen nimmer verplicht het reeds betaalde les- of examengeld te
restitueren, ook niet indien een (soort)gelijke opleiding niet langer wordt aangeboden door de
onderwijsinstelling.
3. Bij herinschrijving wordt het dan geldende lesgeld in rekening gebracht bij de student c.q. degene die de
student heeft doen inschrijven.
4. De student dient de opleiding inclusief het afstuderen volledig afgesloten te hebben binnen een
aaneengesloten periode van 6 jaar en een periode van 8 jaar met een tussentijdse stop na datum eerste
inschrijving voor een vierjarige hbo-opleiding. Voor een Associate Degree opleiding geldt een periode van
maximaal 4 jaar.
Artikel 19
Annulering
1. Bij annulering tot twee maanden tot aan de start van het studiejaar is 20% van het lesgeld verschuldigd.
2. Bij annulering in de periode van twee maanden tot één maand voor de start van het studiejaar dient 50%
van het lesgeld te worden betaald.
a. Bij annulering korter dan 1 maand voor de start van het studiejaar is 70% van het lesgeld verschuldigd.
b. Bij annulering minder dan twee weken tot de start van het studiejaar is het volledige lesgeld
verschuldigd.
3. Op verzoek kan een bewijs van uitschrijving worden verstrekt.
Artikel 20
Schadevergoeding en boete
1. Degene die zonder inschrijving gebruik maakt van onderwijs- en of examenvoorzieningen, is aan de
onderwijsinstelling een schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan het verschuldigde lesgeld en examengeld.
2. Degene die aan de onderwijs- en of examenvoorzieningen deelneemt, is verplicht bij die gelegenheid of
onmiddellijk daarna op eerste vordering zijn of haar naam en adres bekend te maken en het bewijs waaruit
blijkt dat dezedeze gerechtigd is deel te nemen ter inzage te geven aan iedere medewerker van de
onderwijsinstelling die daarnaar vraagt. Degene die niet aan deze identificatieplicht voldoet, pleegt een
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strafbaar feit en kan daarvoor overeenkomstig het bepaalde in artikel 15.4 WHW gestraft worden met een
geldboete.
Artikel 21
Rechtsbescherming
1. De onderwijsinstelling accepteert als lid de gedragscode en algemene voorwaarden van NRTO, de
Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (www.nrto.nl).
2. Een (aspirant) student kan binnen zes weken na dagtekening tegen besluiten over de toelating bezwaar
maken bij het instellingsbestuur.
3. Indien het bezwaar niet tot een oplossing heeft geleid kan de (aspirant) student een beroep doen op de
Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen als onderdeel van de Stichting Geschillencommissie
Consumentenzaken om het geschil te beslechten voor zover het geschil betrekking heeft op de door de
onderwijsinstelling te leveren of geleverde diensten en/ of zaken.
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Hoofdstuk 3

Regels en richtlijnen voor de examinering

Regels en richtlijnen voor examinering, als bedoeld in artikel 7.12b, lid 1 sub b, WHW, voor het studiejaar 2021
– 2022, vastgesteld door het college van bestuur van de Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) ten behoeve van
de opleiding propedeuse bedrijfskunde, de associated degrees bedrijfskunde, management in de zorg,
retailmanagement, payroll professional en improvement analist alsmede de bachelor bedrijfskunde van de
Stichting Deeltijdopleidingen
Artikel 22
Begripsomschrijving
Alle begrippen worden gehanteerd in de betekenis van Artikel 2 op pag. 2 van dit OER.
Artikel 23
Examencommissie
1. Het instellingsbestuur stelt een examencommissie in en benoemt, schorst en ontslaat de leden van deze
commissie.
2. De examencommissie heeft als hoofdtaak om op objectieve en deskundige wijze vast te stellen of een
student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van de kennis,
het inzicht en de vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad.
3. De examencommissie bestaat uit minimaal drie leden. Ten minste één lid is als docent verbonden aan de
opleiding of aan een van de opleidingen die tot de groep van opleidingen behoort en ten minste een lid is
afkomstig van buiten de betrokken opleiding(en)
4. Alvorens tot benoeming van een lid over te gaan, hoort het instellingsbestuur de leden van de
desbetreffende examencommissie.
5. Het instellingsbestuur draagt er zorg voor dat het onafhankelijk functioneren en de continuïteit in de
opgebouwde kennis door een goed georganiseerde overdracht bij het benoemen van de leden van de
examencommissie voldoende wordt gewaarborgd.
6. De leden van de commissie zijn deskundig op een of meer aspecten van de betrokken opleidingen, het
terrein van toetsing en beoordeling en consistent in het nemen van beslissingen.
7. Leden van het college van bestuur, zij die financiële verantwoordelijkheid dragen binnen de instelling of
aandeelhouder zijn kunnen geen lid zijn van de examencommissie.
8. De leden van de commissie kiezen uit hun midden een voorzitter.
Artikel 24
Taken van de examencommissie
Ten behoeve van de uitoefening van haar hoofdtaak voert de examencommissie de volgende werkzaamheden
uit.
1. Aanwijzen van examinatoren voor het afnemen van tentamens en het vaststellen van de uitslag daarvan
2. Organiseren en afnemen van de examens en examenonderdelen.
3. Uitreiken van bewijsstukken ten bewijze dat een tentamen of examenonderdeel met goed gevolg is
afgelegd.
4. Uitreiken van een certificaat ten bewijze dat een deelkwalificatie met goed gevolg is afgelegd.
5. Vaststellen of een student voldoet aan de voorwaarden die het onderwijs- en examenreglement stelt ten
aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad.
6. Uitreiken van een getuigschrift ten bewijze dat een examen met goed gevolg is afgelegd.
7. Uitreiken van een verklaring aan studenten die meer dan een tentamen met goed gevolg hebben afgelegd,
maar aan wie geen getuigschrift kan worden uitgereikt. In deze verklaring staan in elk geval de tentamens
vermeld die door de student met goed gevolg zijn afgelegd.
8. Toevoegen van een supplement aan het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde examen. Dit
supplement heeft tot doel inzicht te verschaffen in de aard en inhoud van de afgeronde opleiding, mede
met het oog op internationale herkenbaarheid
9. Beslissen of een potentiële student voldoet aan de ingangseisen / vooropleidingseisen.
10. Verlenen van vrijstelling voor het afleggen van een of meer tentamens vanwege eerder met goed gevolg
afgelegde tentamens of examens in het hoger onderwijs, dan wel voor buiten het hoger onderwijs
opgedane kennis of vaardigheden.
11. Bepalen of een student, in bijzondere gevallen, het tentamen op een andere manier mag afleggen dan is
voorgeschreven.
12. Behandelen van verzoeken tot aanpassing van tentamens en examens wegens functiebeperking.
13. Bepalen of een student toegang verleend kan worden tot het afleggen van een of meer onderdelen van het
afsluitend examen voordat de student het propedeutisch examen van de desbetreffende opleiding met
goed gevolg heeft afgelegd.
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14. Adviseren aan het college van bestuur over maatregelen en toepassing daarvan bij onregelmatigheden
en/of calamiteiten en fraude en plagiaat.
15. Adviseren van het instellingsbestuur over uitschrijving van een student aan een opleiding dan wel weigering
voor de opleiding als die student door gedragingen of uitlatingen blijk heeft gegeven van ongeschiktheid
voor de uitoefening van een of meer beroepen waartoe de door hem/ haar gevolgde opleiding hem/ haar
opleidt, dan wel voor de praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening.
16. Behandelen van ingediende bezwaren.
17. Oordelen over de geldigheid van het verzuim van studenten bij examenonderdelen.
18. Adviseren aan het college van bestuur op de in de onderwijs- en examenregeling opgenomen
examenonderdelen, de daaraan verbonden doelstellingen en de ter realisering hiervan voorziene
onderwijsleeractiviteiten afdoende zijn in het licht van de vastgestelde eindtermen.
19. Ongevraagd en gevraagd adviseren van het bevoegd gezag over de borging van de kwaliteit van tentamens
en examens.
20. Jaarlijks opstellen van een verslag van haar werkzaamheden.
Artikel 25
Nadere richtlijnen en aanwijzingen
Ten behoeve van de uitvoering van haar werkzaamheden kan de examencommissie nadere richtlijnen en
aanwijzingen vaststellen (art. 7.12b, lid 1b, WHW) met betrekking tot:
1. De goede gang van zaken tijdens het afnemen van toetsen, het examen of de examenonderdelen.
2. De vaststelling van de beoordeling en vaststelling van de uitslag van tentamens en examens
Artikel 26
Lidmaatschap examencommissie
1. De zittingsperiode van de examencommissie duurt van 1 september – 30 augustus. Indien een lid voortijdig
aftreedt, wordt voor de resterende tijd een vervanger benoemd.
2. Bij tussentijdse vervanging van een lid maakt het nieuwe lid de beoogde zittingsperiode vol van het lid dat
wordt vervangen.
3. De examencommissie kan haar bevoegdheden mandateren aan de voorzitter en/of een of meer andere
leden van de examencommissie.
4. De examencommissie kan de uitvoering van haar werkzaamheden delegeren aan het college van bestuur of
enige andere in overleg met het college van bestuur aan te wijzen instantie of persoon.
Artikel 27
Examenbevoegdheid docenten
1. De examencommissie besluit tot het toekennen van examenbevoegdheid aan de docenten, die eerstverantwoordelijk zijn voor de uitvoering van een examenonderdeel, zulks op voorstel van het college
van bestuur.
2. Examenbevoegdheid omvat de eindverantwoordelijkheid voor de examinering, gegeven de in de Onderwijsen examenregeling vastgestelde kaders, zoals vorm en duur van de toetsing.
3. Het college van bestuur heeft zich ervan vergewist dat de betrokken docent behalve over voldoende
vakkennis ook over voldoende kennis en vaardigheid met betrekking tot toetsing beschikt, evenals
bekendheid met deze regels en richtlijnen.
4. Voor wat betreft de begeleiding van het eindwerkstuk geldt daarbij bovendien kennis van de eisen die aan
een dergelijk werkstuk worden gesteld en vaardigheid in de begeleiding van studenten om aan deze eisen
te voldoen.
5. De duur van de examenbevoegdheid betreft de vaststellingsduur van de OER, inclusief herkansingstoetsen
voor het onderwezen examenonderdeel en de daarvoor geldende termijn voor bezwaar en beroep.
6. Voor een medewerker die gedurende het academisch jaar wordt aangesteld, geldt dat diens
examenbevoegdheid eindigt aan het eind van het academisch jaar, met inachtneming van het gestelde
onder b.
7. De aanwijzing als examinator en de periode waarin de examenbevoegdheid wordt uitgeoefend worden
geregistreerd.
8. Bij herhaaldelijk gebleken negeren van het gestelde met betrekking tot examinering in de OER en de regels
en richtlijnen voor de examinering en als blijkt dat de competenties van de examinator op het gebied van
toetsing te kort schieten, kan de examencommissie het college van bestuur vragen passende maatregelen
te nemen of de aanwijzing van de desbetreffende docent tot examinator intrekken.
9. De examinatoren verstrekken de examencommissie de gevraagde inlichtingen.
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Artikel 28
Examinering
1. De examencommissie mandateert de voorbereiding en het toezicht op het ordelijk verloop van de
examinering, aan college van bestuur. Dit omvat de opstelling van een ordereglement en de vaststelling van
toegestane hulpmiddelen.
2. De aan een student te stellen eisen voor de examinering van een examenonderdeel maken deel uit van de
beschrijving van dat onderdeel in de digitale studiegids, die uiterlijk een maand voor de start van het
desbetreffende examenonderdeel aan de studenten ter beschikking is gesteld.
3. Schriftelijke toetsen worden afgenomen op tijdstippen die ten minste vier weken tevoren worden
vastgesteld, tenzij anders met de studenten overeengekomen.
4. Mondelinge toetsen worden op een door de examinator na overleg met de studenten afgenomen. Indien
deze op dit tijdstip alsnog verhinderd is, dient deze dit minimaal één dag tevoren aan de examinator bekend
te maken. Tegelijkertijd wordt in onderling overleg tussen examinator en student éénmalig een nieuwe
datum voor het desbetreffende mondeling tentamen vastgesteld.
5. Een student die zonder afmelding niet op de afgesproken datum, tijd en plaats verschijnt, kan geen
aanspraak meer maken op mondelinge toetsing van het desbetreffende onderdeel.
6. De voorwaarden voor deelneming aan een toets, waaronder ook de inschrijving, zijn in de Onderwijs- en
examenregeling vastgesteld (Artikel 15 Artikel 15 3. pag. 8).
7. De examencommissie kan in bijzondere gevallen waarin toepassing van de bovenstaande regels voor
examinering tot onbillijkheden van zwaarwegende aard zou leiden, ten gunste van de student instemmen
van afwijking daarvan.
Artikel 29
Fraude en plagiaat
De examencommissie kan bij fraude tijdens de afname van tentamens en in geval van fraude of plagiaat een
nader te noemen maatregel opleggen.
1. Onder fraude wordt verstaan:
a. het gebruik van ongeoorloofde hulp- en communicatiemiddelen, teksten of aantekeningen;
b. verbaal of door middel van gebaren zonder toestemming communiceren met een medestudent;
c. afkijken of trachten dit te doen, dan wel de gelegenheid daartoe geven;
d. zich uitgegeven dan wel laten uitgeven voor iemand anders of een andere vorm van misleiding.
2. Onder plagiaat wordt verstaan:
a. gebruik maken dan wel overnemen van door anderen vervaardigde teksten, gegevens, ideeën of
gedachten zonder correcte bronvermelding;
b. de structuur dan wel het centrale gedachtegoed uit bronnen van derden als eigen werk of eigen
gedachten heeft gepresenteerd;
c. niet duidelijk aangeven, bijvoorbeeld via aanhalingstekens of een bepaalde vormgeving, dat letterlijke of
bijna letterlijke citaten werden overgenomen;
d. parafraseren van de inhoud van teksten van derden zonder correcte bronvermelding;
e. beeld-, geluids- of testmateriaal, software en programmacodes overgenomen van anderen zonder
correcte bronverwijzing en het zodoende laten doorgaan voor eigen werk;
f. inleveren van werk(stukken) dat/ die door iemand anders is/zijn geschreven en dit laten doorgaan voor
eigen werk;
3. In de onder lid b en lid c bedoelde gevallen kan de examencommissie het resultaat van het desbetreffende
tentamen ongeldig verklaren en voorts het college van bestuur adviseren een van de volgende maatregelen
te nemen:
a. berisping;
b. uitsluiting van (verdere) deelname aan een of meer tentamens van de opleiding voor een periode van
ten hoogste één jaar;
c. voorstel tot een judicium abeundi (artikel 14 Regels en richtlijnen Inschrijving en doorstroming) in te
dienen bij het College van Bestuur;
d. bij herhaaldelijke zich daar toe lenende fraude het college van bestuur verzoeken aangifte te doen bij de
politie van valsheid in geschrifte.
4. Alvorens de examencommissie een passende maatregel voorstelt, wordt betrokken student in de
gelegenheid gesteld ter zake te worden gehoord.
5. Indien fraude of plagiaat is vastgesteld, wordt dit opgenomen in het dossier van betrokken student.
6. Als een beroepsinstantie vaststelt dat betrokken student zich niet schuldig heeft gemaakt aan fraude of
plagiaat, wordt correspondentie over de vermeende fraude geanonimiseerd, en niet opgenomen in het
dossier van betrokken student, of het wordt daaruit verwijderd uit.
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7. De examencommissie verleent geen vrijstelling op grond van buiten de eigen opleiding behaalde
onderwijsresultaten, behaald in de periode waarvoor de student op basis van gepleegde fraude was
uitgesloten van deelname aan tentamens van de opleiding.
Artikel 30
Eisen te stellen aan de toetsing
1. Elke vorm van toetsing is een representatieve afspiegeling van de doelstellingen van een tentamen of
examenonderdeel, rekening houdend met het aan elk daarvan toegekende belang.
2. De keuze van de toetsingsvorm is mede afgestemd op de doelstellingen van het desbetreffende
examenonderdeel.
3. De omvang de toets en de beschikbare tijd voor het maken ervan zijn onderling afgestemd.
4. De vragen zijn zo gesteld, dat studenten kunnen weten hoe gedetailleerd het antwoord moet zijn.
5. De examinator vraagt in het geval van een nieuw ontwikkelde toets feedback aan een collega aangaande de
omvang, representativiteit, moeilijkheidsgraad en helderheid van de vraagstelling.
Artikel 31
Wijze van beoordelen
1. Voor elke vorm van examineren geldt dat studenten vooraf worden geïnformeerd over de totstandkoming
van de beoordeling.
2. Het cijfer voor een toets die bestaat uit open vragen, is het (gewogen) gemiddelde van de cijfers voor de
afzonderlijke vragen.
3. Het vragenblad vermeld indien van toepassing de weging van de afzonderlijke vragen
4. Niet-beantwoorde vragen worden beoordeeld met het cijfer 1.
5. De afzonderlijke toets vragen, voor zover de toets bestaat uit open vragen, worden beoordeeld met hele of
halve cijfers op een schaal van 1 - 10.
6. Schriftelijke werkstukken, waaronder begrepen het afstudeerwerkstuk worden beoordeeld op hele of halve
cijfers. De cesuur tussen onvoldoende en voldoende ligt op 5,5. De berekening vindt plaats door middel van
een beoordelingsformulier, waarover studenten vooraf zijn geïnformeerd.
Artikel 32
Bekendmaking en registratie van de uitslag
1. De examinator brengt de voorlopige uitslag van een mondelinge of schriftelijke toets ter kennis van de
administratie die de betrokken studenten hierover informeert.
2. Bij examinator stelt bij de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk afgenomen toets een
antwoordmodel beschikbaar.
3. De opleiding stelt studenten in staat hun werk, dan wel een kopie daarvan, in te zien binnen tien
(werk)dagen nadat de voorlopige uitslag is bekend gemaakt
4. Studenten kunnen binnen drie werkdagen nadat de inzage heeft plaatsgevonden commentaar leveren op
de inhoud van de toets en hun beoordeling. De examinator kan op grond van het commentaar besluiten
een vraag niet mee te tellen in de berekening van de toetsresultaten of besluiten het antwoordmodel te
wijzigen.
5. Indien de beoordeling van een student wordt gewijzigd, wordt ook de beoordeling van de andere studenten
aangepast.
6. Uiterlijk binnen twee weken nadat de uitslag heeft plaatsgevonden stelt de examinator de definitieve
uitslag van de toets vast.
7. De administratie draagt zorg voor de registratie en publicatie van de voorlopige en definitieve
toetsresultaten
8. De examencommissie kan, indien de uitslag daar aanleiding toe geeft, een commissie formeren om de
uitslag van een toets aan een nader onderzoek te onderwerpen.
9. Over geregistreerde toetsresultaten gegevens wordt, behoudens toestemming van de student, uitsluitend
mededeling gedaan aan de examencommissie, het college van beroep voor de examens en de
studieadviseur. Ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek kan de examencommissie aan derden inzicht
geven in de toetsingsresultaten, een en ander met inachtneming van het bepaalde in de Algemene
Verordening Persoonsgegevens (AVG) en overige toepasselijke regelgeving ter zake.
Artikel 33
Examens
Een student is geslaagd voor een examen indien is voldaan aan de slaag- zakregeling, zie Artikel 85 , pag. 29.
Artikel 34
Hardheidsclausule
De examencommissie is bevoegd in bijzondere gevallen ten gunste van de student af te wijken van het
bepaalde bij of krachtens deze Regels en Richtlijnen.
Artikel 35
Wijzigingen van de Regels en richtlijnen
1. Het college van bestuur is bevoegd de inhoud van de Regels en richtlijnen te wijzigen
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2. Wijzigingen van de Regels en richtlijnen die van toepassing zijn op het lopende studiejaar vinden alleen
plaats als er redelijkerwijs van kan worden uitgegaan dat de belangen van de studenten hierdoor niet
worden geschaad.
Artikel 36
Inwerkingtreding
De Regels en richtlijnen treden in werking op 1 september 2021.
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Artikel 37
Termijn voor aantekenen bezwaar
Een student die gezakt is voor een examenonderdeel, kan binnen vijf werkdagen na de definitieve vaststelling
van de uitslag bezwaar aantekenen tegen één of meer opgaven, de gewenste beantwoording en de uitslag.
Artikel 38
Ontvankelijkheidsvoorwaarden
Om ontvankelijk te zijn, bevat het bezwaarschrift ten minste de volgende onderdelen:
1. Naam, adres, e-mailadres en cohort van de examenstudent;
2. Vernoeming van het examenonderdeel waarop het bezwaar betrekking heeft, inclusief de datum waarop de
examinering is afgelegd.
3. Het onderwerp van het bezwaar (de aard van de opgave, het gewenste antwoord en/ of de uitslag).
4. Omschrijving van het bezwaar.
5. De reden om bezwaar te maken
6. Naam van de indiener en dagtekening.
Artikel 39
Ontvankelijkheidsvaststelling
1. De onderwijsinstelling controleert de ontvankelijkheid van het bezwaar.
2. Als een bezwaar niet ontvankelijk is, stelt de onderwijsinstelling de student hiervan binnen vijf werkdagen
na ontvangst van het bezwaar op de hoogte door de binnengekomen e-mail van de examenstudent te
beantwoorden.
3. De examenstudent kan dan binnen vijf werkdagen een herziene versie indienen door de e-mail van de
onderwijsinstelling te beantwoorden.
4. Als een reactie binnen de gestelde termijn uitblijft, wordt het bezwaar definitief als niet ontvankelijk
verklaard
5. De examenstudent wordt uiterlijk vijf werkdagen na het verstrijken van de termijn op de hoogte gesteld.
Artikel 40
Termijn van beantwoording
Als het bezwaar of het herziene bezwaar voldoet aan het gestelde in artikel 1 stelt de onderwijsinstelling de
examenstudent binnen vijf werkdagen na ontvangst van het (herziene) bezwaar op de hoogte dat het bezwaar
in behandeling wordt genomen door de e-mail van de examenstudent te beantwoorden. Daarna wordt deze email doorgestuurd naar de examencommissie die het bezwaar in behandeling zal nemen. Verder wordt het
bezwaar opgenomen in het volgsysteem.
Artikel 41
Behandeling van bezwaar
1. De examencommissie behandelt het binnengekomen bezwaar.
2. Indien een student bij de examencommissie een bezwaar indient waarbij een examinator betrokken is die
lid is van de examencommissie, neemt de betrokken examinator geen deel aan de behandeling van het
bezwaar
3. De examencommissie gaat na of een minnelijke schikking mogelijk is.
4. De examencommissie stelt een onderzoek in alvorens te beslissen. Daarbij krijgen de betrokkenen
gelegenheid om hun zienswijze mondeling of schriftelijk toe te lichten en zich bij de behandeling van het
bezwaar te laten bijstaan.
5. Eenieder is verplicht tot het verstrekken van die inlichtingen die de examencommissie voor de uitvoering
van haar taak nodig oordeelt.
6. Degenen die betrokken zijn bij de uitvoering van de bezwaarprocedure en daarbij de beschikking krijgen
over gegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijze kunnen vermoeden, zijn
verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling
verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.
Artikel 42
Beraad examencommissie
1. De examencommissie gaat in beraad en komt hierbij tot een oordeel over het ingediende bezwaar. De
beraadslagingen van de examencommissie zijn besloten en leiden bij voorkeur tot uitspraken waartegen
geen van de commissieleden bezwaar heeft (consensus).
2. De examencommissie besluit met een meerderheid van de stemmen als geen consensus bereikt wordt.
3. De examencommissie informeert het college van bestuur schriftelijk over haar beslissing.
Artikel 43
Termijn bekendmaking beslissing
1. Binnen vier werkweken gerekend vanaf de dag waarop de termijn voor het indienen van het bezwaar is
verstreken, informeert het college van bestuur de student over de beslissing van de examencommissie.
2. Het college van bestuur kan deze termijn verlengen met ten hoogste twee werkweken.
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Artikel 44
Voorlopige voorziening
In zaken waarin het belang van de appellant een onverwijlde voorziening bij voorraad vordert, kan deze door
middel van een met redenen omkleed verzoekschrift, in afwachting van de uitspraak in de hoofdzaak, aan de
voorzitter van de examencommissie een voorlopige voorziening vragen. De voorzitter beslist op dat verzoek na
alle partijen te hebben gehoord.
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Artikel 45
Samenstelling
1. Het cvbe heeft drie of vijf leden en enige plaatsvervangende leden, waaronder een plaatsvervangende
voorzitter. Het aantal plaatsvervangende leden is niet groter dan het aantal leden. Het college houdt
voltallig zitting.
2. Het college van bestuur benoemt de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter, de overige leden en de
eventuele plaatsvervangende leden voor een termijn van ten minste drie (3) en ten hoogste vijf jaren of,
voor zover het studenten betreft, voor een termijn van ten minste een en ten hoogste twee jaar.
3. De leden en plaatsvervangende leden maken geen deel uit van het instellingsbestuur of van de inspectie
van het onderwijs. Buiten de voorzitter bestaat het college voor ten minste de helft uit docenten.
4. De voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter moeten voldoen aan de vereisten voor benoembaarheid
tot rechterlijk ambtenaar, bedoeld in artikel 5 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren
Artikel 46
Bevoegdheden college van beroep voor de examens
Het college van beroep voor de examens is bevoegd tot het heroverwegen van:
1. Beslissingen van de examencommissie of van examinatoren.
2. Beslissingen over uitsluiting van een student tot verdere deelname aan de opleiding als gevolg van een
afwijzing gebaseerd op de studieresultaten van de student in de propedeutische fase van de opleiding.
3. Beslissingen of een eerder afgewezen student, op basis van diens studieresultaten in de propedeutische
fase van de opleiding, zich opnieuw mag inschrijven voor de betreffende opleiding.
4. Beslissingen over vaststelling van het aantal behaalde studiepunten, en ook beslissen over het slagen voor
een examen.
5. Beslissingen over de omvang van de vrijstelling.
6. Beslissingen genomen op grond van aanvullend onderzoek (art. 7.61, lid 1e, WHW).
Artikel 47
Besluitvorming
1. Uitspraken van het college van beroep voor de examens zijn bindend.
2. Het college streeft naar consensus bij zijn besluitvorming.
3. Het college besluiten met een meerderheid van de stemmen als geen consensus bereikt wordt.
4. Besluiten kunnen uitsluitend worden genomen bij een voltallige zitting van het college
Artikel 48
Zittingstermijn
Het lidmaatschap van college voor beroep van de examens eindigt:
1. Op eigen verzoek.
2. Na afloop van de maximale benoemingstermijn.
3. Als het lid door ziekte of gebreken ongeschikt is geworden om diens functie te vervullen;
4. Als het lid bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak wegens een misdrijf wordt veroordeeld.
5. Indien beëindiging van het lidmaatschap op grond van het vermelde onder c. en d. plaatsvindt, stelt het
college van bestuur het desbetreffende lid hiervan op de hoogte gesteld en in staat gesteld zich te
verweren.
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Artikel 49
Beoordeling onderwijs- en examenregeling
Het instellingsbestuur draagt zorg voor een regelmatige beoordeling van de Onderwijs- en examenregeling
(OER) en weegt daarbij, ten behoeve van de bewaking en zo nodig bijstelling van de studielast, het tijdsbeslag
dat daaruit voor de student voortvloeit.
Artikel 50
Ontwikkeling en onderhoud van het onderwijs
De opleidingen worden onder leiding van het instellingsbestuur ontwikkeld en onderhouden door de
curriculumcommissie, een team van lectoren, docenten, onderwijskundigen en studenten, met gebruikmaking
van adviezen en inbreng van de beroepenveldcommissie en de examencommissie.
Artikel 51
Kwaliteitsborging
1. Het college van bestuur zorgt voor de borging van de kwaliteit van de opleiding.
2. De onderwijsinstelling beschikt over een beschrijving van de kwaliteitscyclus en procedures die zijn
opgenomen in de door de medewerkers van de organisatie online benaderbare digitale omgeving.
3. De wettelijke toets van de kwaliteit van de opleidingen is vastgelegd in het stelsel van audits ten behoeve
van de accreditatie door de NVAO. De aangeboden opleidingen, hebben een geldige accreditatie, waarmee
de basiskwaliteit van de opleiding aan de student is gegarandeerd.
4. De kwaliteitskundige legt periodiek het beleid ten aanzien van de kwaliteitszorg van het onderwijs vast.
Hiertoe behoort ook de wijze waarop de onderwijsinstelling de kwaliteit evalueert en laat beoordelen. De
opleiding maakt daarbij gebruik van een interne evaluatie en onderzoeken van externe deskundigen. Ook
legt de coördinator onderwijs vast hoe deze de uitkomsten van deze en overige evaluaties verwerkt in de
uitvoering van het onderwijsprogramma om de kwaliteit blijvend te waarborgen.
5. Onderdeel van dit beleid is dat de student na afloop van elke module in de gelegenheid wordt gesteld een
schriftelijk oordeel te geven over het gevolgde onderwijs en de onderwijsgevenden als ook de
onderwijsvoorzieningen.
Artikel 52
Bezwaren, klachten en verbeterideëen
SDO hogeschool kent klachten, bezwaren en verbeterideeën. SDO Hogeschool streeft ernaar het aantal
klachten en bezwaren te beperken en de kans op herhaling te voorkomen. SDO Hogeschool behandelt ieder
bezwaar, klacht of verbeteridee vertrouwelijk en zorgvuldig.
1. De examencommissie behandelt bezwaren over examens.
2. De curriculumcommissie behandelt klachten over het curriculum.
3. De beroepenveldcommissie behandelt verbeterideeën over het beroepsprofiel of aansluiting van het
curriculum op het beroepsprofiel.
Artikel 53
Kalchten van zakelijke aard
1. Zakelijke klachten zijn alle klachten, die gebaseerd zijn op onjuist ervaren zaken die niet gericht zijn op een
persoon, waarbij de onderwijs- en examenregeling niet toereikend is. Voorbeelden hiervan zijn: niet
nakomen van afspraken, nalatigheden van welke aard dan ook, meningsverschillen over toepassen of uitleg
van regels, nota’s enz.
Met dergelijke klachten kan men zich richten tot het bevoegd gezag.
2. De betrokkene dient zijn klacht over in via het bevoegd gezag.
3. Het indienen van een klacht is mogelijk tot zes maanden na ontstaan van de klacht.
4. SDO Hogeschool registreert de binnengekomen klacht.
5. Het bevoegd gezag handelt de klacht binnen zes weken af.
Artikel 54
Klachten over ongewenst gedrag
Hieronder worden klachten verstaan, die gebaseerd zijn op onjuist ervaren persoonlijke of relationele zaken.
1. Onder ongewenst gedrag wordt verstaan;
a. (seksuele) intimidatie: ongewenste (seksuele) toenadering, verzoeken om (seksuele) gunsten of ander
verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag (waaronder het ongevraagd verzenden of bewust voor anderen
zichtbaar raadplegen van pornografische afbeeldingen of teksten, onder meer via internet).
b. agressie en geweld: het pesten, psychisch of fysiek lastig vallen, bedreigen of aanvallen van anderen.
c. discriminatie: het in enigerlei vorm doen van uitspraken over, het verrichten van handelingen jegens of
het nemen van beslissingen over personen, die beledigend zijn voor die personen vanwege hun ras,
nationaliteit, etniciteit, culturele achtergrond, godsdienst, levensovertuiging, geslacht en/of seksuele
geaardheid, dan wel het maken van onderscheid op basis van deze factoren.
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2.

Iedere deelnemer die geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag kan zich wenden tot SDO Hogeschool,
waarna indien de klacht gegrond wordt verklaard, maatregelen worden getroffen.
3. Het bevoegd gezag van SDO Hogeschool kan tegen de aangeklaagde de volgende maatregelen treffen;
a. een waarschuwing.
b. een berisping.
c. een (voorlopige, voor de duur van maximaal 14 dagen, of voorwaardelijke) ontzegging van de toegang tot
het gebouw, terreinen of voorzieningen van ten hoogste één jaar.
Artikel 55
Procedure voor klacht van ongewenst gedrag
1. De betrokkene dient een klacht in bij het bevoegd gezag van SDO Hogeschool.
2. Het indienen van de klacht dient schriftelijk te gebeuren, eventueel opgesteld met behulp van de
vertrouwenspersoon. Zowel de klager als de vertrouwenspersoon ondertekenen de klacht.
3. In de klachtenbrief dient te staan: naam, adres, woonplaats, werkplek van klager en aangeklaagde. Een
nauwkeurige beschrijving van de klacht, voorgeschiedenis, wat, wanneer, wat is er gedaan, wat is er gezegd,
wat is ongewenst.
4. De klager krijgt binnen 5 werkdagen een bericht van ontvangst.
5. De aangeklaagde ontvangt een kopie van de klachtenbrief met de handtekeningen op het privé adres.
6. Ieder bevoegd gezag van een school of onderwijsinstelling is wettelijk verplicht bij een vermoeden van
seksueel misbruik contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. Deze verplichting geldt voor
klachten over docenten, directies en anderen die aan de opleiding contractueel verbonden zijn. Ook als niet
meteen duidelijk is of sprake is van strafbare feiten dient het bevoegd gezag de vertrouwensinspecteur in te
schakelen.
7. SDO zorgt voor een zorgvuldige afhandeling van de klacht binnen zes weken. Het genomen besluit wordt,
met redenen omkleed, schriftelijk medegedeeld aan klager, aangeklaagde en vertrouwenspersoon.
8. Indien men het niet eens is met de uitspraak van de ingediende klacht en/of de eventuele afhandeling van
de klacht door het bevoegd gezag, kan men zich wenden tot de rechter of tot het landelijke meldpunt
vertrouwensinspecteurs (0900-1113111).
9. Indien uit de procedure blijkt dat een klacht ongegrond is, voorziet het bevoegd gezag van SDO op verzoek
en in overleg met de aangeklaagde in een zo mogelijk in deze passende rehabilitatie (geen materiële
genoegdoening).
Artikel 56
Anonieme klachten
In beginsel worden anonieme klachten niet in behandeling genomen.
Artikel 57
Duur van bewaring klacht
Klachten en de afhandeling worden gedurende één jaar na afhandeling bewaard.
Artikel 58
Reglement vertrouwenspersoon
1. Functie-eisen vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon
a. Is toegankelijk voor alle leden van de organisatie.
b. Geniet bij voorkeur het vertrouwen van de bij de organisatie betrokken gemeenschap.
c. Is bekend met de cultuur van de instelling.
d. Heeft inzicht in de aard en de omvang van de problematiek van seksuele intimidatie, agressie, racisme
en geweld.
e. Heeft inzicht in de mogelijke reacties en de emotionele gevolgen van de slachtoffers.
f. Beschikt over vaardigheden om de klager/klaagster te stimuleren om oplossingen te kiezen die hun
eigen belangen niet doorkruisen.
g. Beschikt over de vaardigheden om begeleidingsgesprekken te structureren.
h. Is bekend met de formele en informele mogelijkheden binnen de organisatie om te kunnen analyseren
welke stappen hij kan ondernemen.
i. Heeft kennis van (door) verwijzingsmogelijkheden op het gebied van de hulpverlening.
j. Kan een correcte rapportage maken naar aanleiding van een klacht.
k. Heeft globale kennis van de mogelijke rechtspositionele gevolgen van het indienen van een klacht.
2. Taken vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon;
a. ziet erop toe dat iedereen binnen de opleiding op de hoogte is van het bestaan van de
vertrouwenspersoon, de klachtenprocedure en het bestaan van de vertrouwensinspecteur.
b. is medeverantwoordelijk voor een veilig opleidingsklimaat.
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c. functioneert als eerste aanspreekpunt bij meldingen van seksuele intimidatie, agressie, racisme en
geweld.
d. zorgt voor begeleiding van hen die seksuele intimidatie, agressie, racisme of geweld heeft ondervonden.
e. zoekt samen met klager naar oplossingen, geeft ondersteuning en advies.
f. gaat na of een oplossing in de formele sfeer tot de mogelijkheden behoort.
g. geeft informatie over de mogelijk te volgen procedure(s), naast de interne klachtenprocedures en de
eventuele consequenties daarvan.
h. verwijst, indien nodig, de klager naar (in)formele daarvoor in aanmerking komende instanties en
ondersteunt hem bij het inschakelen van deze instanties, hieronder vallen ook politie en justitie.
i. doet aangifte, in overleg met het bevoegd gezag, bij de zedenpolitie of officier van justitie in geval van
verkrachting.
j. neemt maatregelen op korte termijn om deelname aan klager aan de opleiding opnieuw mogelijk te
maken. Indien naar de mening van de vertrouwenspersoon de inhoud van de klacht daartoe aanleiding
geeft, meldt de vertrouwenspersoon de klacht bij het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag kan praktische
maatregelen nemen, ondanks het feit dat de klacht nog niet onderzocht is.
k. is verantwoordelijk voor de “nazorg” ten aanzien van de klager, om te voorkomen dat de klager
aangesproken wordt op het feit dat hij seksuele intimidatie, agressie, racisme en geweld aanhangig
heeft gemaakt.
l. is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in zijn hoedanigheid als vertrouwenspersoon heeft
genomen. (Ook nadat deze de functie van vertrouwenspersoon niet meer vervult)
m. houdt een anonieme registratie bij ( o.a. aantallen, aard van de zaak/klachten en eventuele afwikkeling)
op grond waarvan gegevens kunnen worden verstrekt voor het jaarverslag.
n. draagt op basis van de opgedane ervaringen en knelpunten mogelijke oplossingen om het beleid, indien
nodig, bij te stellen.
o. houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van preventie en bestrijding van seksuele
intimidatie, agressie, racisme en geweld.
3. Verantwoording
a. De vertrouwenspersoon is verantwoording schuldig aan het bevoegd gezag.
4. Bevoegdheden vertrouwenspersoon
a. Geheimhoudingsverplichting tegenover derden, in beginsel niet tegenover rechter en
opsporingsambtenaren.
b. Aangifteverplichting, in beginsel niet van toepassing.
c. Plicht tot getuigen, algemene verplichting voor degene die als getuige/deskundige is opgeroepen.
d. Verschoningsrecht, niet alle personen die geheimhoudingsplicht hebben kunnen beroep doen op
verschoningsrecht.
e. Ontslagbescherming, mag niet uit hoofde van functie nadeel ondervinden in rechtspositionele
aanspraken.
f. Het geven van voorlichting over zijn functie.
g. Het horen van klager.
h. Het op eigen initiatief kunnen raadplegen van interne en externe deskundigheid.
i. Het recht om met personeelsleden van de onderwijsinstelling, cursisten en het bevoegd gezag
gesprekken te voeren.
j. Het recht op inzage van relevante documenten.
k. Het begeleiden van klager bij het indienen van de klacht.
l. Het recht om aangifte te doen in overleg met het bevoegd gezag bij politie of justitie bij het vermoeden
van een strafbaar feit.
m. Het begeleiden van klager naar hulpverleners instanties.
n. Zorgen voor nazorg ten behoeve van klager.
o. Het bevoegd gezag (on)gevraagd advies geven over het te hanteren beleid.
Artikel 59
Strafbaar feit
1. Bij het vermoeden van een strafbaar feit (bijvoorbeeld: diefstal, afpersing, bedreiging, geweld, racisme,
incest, verkrachting, aanranding, seksuele intimidatie) doet het bevoegd gezag aangifte bij de politie.
2. Meldingsplicht: om het bevoegd gezag op de hoogte te brengen van een strafbaar feit, bedoeld in artikel 5
eerste lid, geldt voor het personeel de verplichting het bevoegd gezag steeds te informeren indien men een
of meer van deze strafbare feiten vaststelt.
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Artikel 60
Voorbeelden van intimidatie
1. Seksueel of racistisch getinte grappen.
2. Handtastelijkheden.
3. Chantage of andere vormen van machtsmisbruik.
4. Het zinspelen op de seksuele geaardheid van iemand.
5. Het uiten van bedreigingen.
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Artikel 61
Fasering
1. De studie kent drie fasen: Propedeuse, associate degree en bachelor
2. Elke fase bestaat uit een aantal onderwijseenheden
3. In de propedeutische fase en in de associate degree fase worden de onderwijseenheden op elkaar
aansluitend aangeboden. In de bachelorfase is de volgorde van de modulen vrij.
Artikel 62
Inrichting en studielast van de opleiding
1. De associate degree opleiding heeft een studielast van 120 studiepunten, waarvan 60 studiepunten
behoren tot de propedeutische fase en 60 studiepunten behoren tot de postpropedeutische fase.
2. De bacheloropleiding heeft een studielast van 240 studiepunten, waarvan 120 in de associate degree
opleiding en 120 in de bachelorfase.
3. De associate degree opleiding en de bacheloropleiding kent een duale opleidingsvariant voor studenten
wier werkkring voor wat betreft inhoud en niveau nauw aansluit bij de studie en twee opleidingsvarianten
waarbij dat niet het geval is.
4. De opleidingsvarianten kennen een flexibele studieduur.
5. Studenten kunnen overstappen tussen de opleidingsvarianten.
6. Studenten aan wie de associate degree is verleend en de bacheloropleiding wensen te vervolgen, dienen de
door het college van bestuur voorgeschreven modulen binnen de bacheloropleiding te volgen.
7. Voor studenten die de opleiding in duale opleidingsvariant volgen, geldt dat beroepswerkzaamheden die
onder begeleiding van de opleiding plaatsvinden, aangemerkt worden als onderwijseenheid of
onderwijseenheden. In de drie opleidingsvarianten is het onderwijs gesplitst in een deel verwerven van
theoretische kennis (verder: theorie) van in totaal ten minste 54 studiepunten, en in een deel toepassen van
theoretische kennis in de praktijk (verder: toepassing) van in totaal ten minste 168 studiepunten. De
omvang van het deel toepassing bedraagt:
a. In de propedeuse is ten hoogste 42 en ten minste 17 studiepunten;
b. In de hoofdfase in jaar 2 is ten hoogste 42 en ten minste 18 studiepunten,
c. In jaar 3 ten hoogste 42 en ten minste 9 studiepunten
d. En in jaar 4 ten hoogste 42 en ten minste 9 studiepunten.
8. Het toepassen van theorie in de praktijk is zodanig ingericht, dat de student in staat wordt gesteld de
competenties te ontwikkelen tot het niveau dat voor die periode is genoemd in de overeenkomst tussen
instelling, student en bedrijf;
9. De onderwijseenheden die in de beroepspraktijk worden uitgevoerd, worden afgesloten met een of meer
tentamens, beroepsproduct, dan wel een verslaglegging.
Artikel 63
Samenstelling van de propedeutische fase
De propedeutische fase van de opleiding heeft een oriënterende functie en omvat de onderwijseenheden zoals
die zijn beschreven in deel 3 van de onderwijs- en examenregeling en nader zijn gespecificeerd op de website.
Artikel 64
Samenstelling associate degree programma’s
De associate degree programma’s omvatten de onderwijseenheden zoals die zijn beschreven in deel 3 van de
onderwijs- en examenregeling en nader zijn gespecificeerd in de studiegids
Artikel 65
Samenstelling bachelorfase
De bachelorfase van de opleiding omvat een keuze- en een verplicht programma van onderwijseenheden, zoals
die zijn beschreven in deel 3 van de onderwijs- en examenregeling en nader zijn gespecificeerd in de digitale
studiegids
Artikel 66
Minor
1. De minoren in de bachelor fase hebben een omvang van 41 studiepunten.
2. Minoren zijn gerelateerd aan de ambities van de studenten en aan de eindkwalificaties van de opleiding. De
minoren zijn een aanvulling op de overige onderdelen van de opleiding
3. De door de instelling aangeboden modulen waaruit het minor programma bestaat worden voor het begin
van het opleidingsjaar geplaatst op de voor alle studenten toegankelijke elektronische leeromgeving. Aldaar
wordt tenminste vermeld:
a. uit welke modulen de minor bestaat, met inbegrip van het aantal studiepunten en de wijze van toetsing
en herkansing van elke module;
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b. of het aanbieden van de verschillende modulen van de minor wel of niet gebonden is aan een
minimumaantal deelnemers;
c. welke toelatingseisen voor de minor van toepassing zijn;
d. welke procedure wordt gehanteerd voor het inschrijven van de minor.
4. Gedurende het studiejaar kan de inhoud van een minor worden afgestemd op de wensen van de studenten,
mits passend binnen de richtlijnen van de opleiding en de examencommissie.
Artikel 67
Taal
1. De onderwijsinstelling verzorgt haar opleidingen in de Nederlandse taal.
2. De examens worden afgenomen in het Nederlands.
3. Afwijking van het bovenstaande is mogelijk wanneer:
a. het onderwijs betreft dat, in de vorm van een gastcollege, door een anderstalige docent wordt verzorgd.
b. het meest geschikte lesmateriaal alleen in het Engels beschikbaar is.
c. in het kader van internationaliseringsaspecten anderstalige literatuur en overige onderwijsmaterialen
wenselijk zijn.
Artikel 68
Voorzieningen voor studenten met een functiebeperking
De onderwijsinstelling biedt aan studenten met een functiebeperking een onderwijsomgeving aan die zoveel
mogelijk gelijkwaardig is aan die van studenten zonder functiebeperking en die gelijkwaardige kansen op
studiesucces biedt. Per situatie zullen deze voorzieningen in overleg met de student worden geregeld.
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Artikel 69
De doelstellingen en eindkwalificaties van de opleiding
De opleiding beoogt zodanige kwalificaties bestaande uit kennis en inzicht, vaardigheden, attituden en
competenties te doen verwerven in het domein van de bedrijfskunde dat de afgestudeerde in staat is tot een
zelfstandige beroepsuitoefening op hbo-bachelor niveau.
Deze kwalificaties worden nader uitgewerkt in deel 3 van deze OER.
Artikel 70
Rubrix
1. Alle modulen dragen bij aan de ontwikkeling van onderdelen van de beroepskwalificaties.
2. De niveau-indicaties van het Nederlands kwalificatieraamwerk (nlqf) zijn vertaald naar de procesmatige en
systemische oriëntatie op bedrijfskunde. Dit heeft tot gevolg dat de volgende niveau-indicatie is
gehanteerd:
a. Propedeuse: operationele probleemstellingen
b. Associate degree: tactische probleemstellingen
c. Bachelor: strategische probleemstellingen.
Artikel 71
Overzicht van modulen
P00
Basisondersteuning
1. Propedeusefase
P01-21.II Persoonlijke effectiviteit
P02-21.II Introductie (moderne) bedrijfskunde
P03-21.II Introductie van procesmanagement en logistiek
P04-21.II Kwaliteit- & leanmanagement
P05-21.II Toepassingsgericht onderzoek
P06-21.II Bedrijfseconomie
P07-21.II Marketing en consumentengedrag
P08-21.II Prestatiemanagement
P10-21.II Integraal werkstuk - Afsluitend examen van het eerste studiejaar
2. Associate Degreefase
AD01 Heroes Journey - Je ware doel . True purpose
AD02 Externe Oriëntatie (AD)
AD03 Organisatiekunde en Organisatieontwikkeling
AD04 Cubrix Veranderkunde
AD05 Leiderschapsstijlen
AD06 Secundaire processen: P&O en Inkoopmanagement
AD07 Interne Oriëntatie en Analyse
AD08 Ondernemen en ondernemerschap
AD09 Projectmatig werken en projectmanagement
AD15 Statistiek
AD20 Eindwerkstuk Associate Degree (Adviesproject). Introductie
3. Bachelorfase
1
Leiderschap
B1.1 Ken u zelf en werken van binnenuit
B1.2 Dienend leiderschap
B1.3 Verdieping Leiderschap
B1.5 Leiderschapsstijlen
B1.6 Persoonlijk doel (True purpose)
2
Strategie en beleid
B2.1 Strategie en beleid
B2.2 Business development
B2.4 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzame ontwikkeling
B2.5 Next level corporate performance - Bcorps en Felber’s Common Good Matrix
B2.6 Externe oriëntatie en complexiteit – een omgevingsanalyse
B2.7 Interne oriëntatie en organisatieanalyse
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3
Personeel en organisatie
B3.1 Modern personeelsbeleid
B3.2 Verdieping P&O I
B3.3 Organisatiecultuur
B3.5 Organiseren van marketing en sales
B3.6 Organisatiekunde en organisatieontwikkeling
4
Communicatie en besluitvorming
B4.1 Communicatievormen
B4.2 Besluitvorming in professionele organisaties
5
Leren, innoveren en veranderen
B5.1 'Lerende Organisaties'
B5.2 innovatiestrategieën
B5.3 Innoveren en ondernemen in de VUCA-wereld
B5.4 Veranderen in professionele organisaties (strenhth based change)
B5.5 Verdieping Veranderkunde (oa Bibson)
B5.6 Verandermanagement en Cubrix Veranderkunde
7
Processen
B7.1 Lean management en procesoptimalisatie (Black Belt Niveau)
B7.2 Lean-verdieping: Toyota Kata SBLSS & lean green
B7.5 Retailmarketing (Verdieping)
8
Gerelateerde wetenschappen
B8.1 Transformeren naar de Nieuwe Economie, oa de donut
9
Onderzoek
B9.1 Analysemethoden volgens Goldratt
B9.2 Methodologie van toepassingsgericht onderzoek
B9.9 Afstudeerwerkstuk Bachelor
Artikel 72
Vakinhoud
De inhoud van de onderwijseenheid is nader aangeduid in deel 3 van deze OER en staat beschreven in de
digitale studiegids.
Artikel 73
Praktijkleren
1. De opleiding vereist en ziet erop toe dat de student op diens werkplek dan wel stageplaats voldoende werk
van hbo-niveau verricht.
2. De werkgever tekent in de studiearbeidsovereenkomst dan wel de stageovereenkomst voor het vereiste
niveau van de werkzaamheden van de student, alsook voor de medewerking aan opdrachten die binnen het
bedrijf worden uitgevoerd.
3. Alle opdrachten van de opleiding zijn gericht zijn op het verbeteren van processen en systemen, dan wel
het creëren van inzicht in de processen en systemen. Daarmee heeft elke opdracht in principe meerwaarde
voor het leerproces van de student, alsook een direct effect op diens omgeving.
Artikel 74
Vormgeving
1. De lesstof, introducties van onderwijseenheden, opdrachten, tentamens en examens, worden elektronisch
dan wel in boekvorm aangeboden en afgenomen.
2. Het elektronisch platform is het platform van Paragin.
3. Elke module ken ten minste een introductieles.
Artikel 75
Introductielessen
De introductielessen op de elektronische leeromgeving beschrijven de inhoud van de onderwijseenheden, ook
wel de vakomschrijvingen uit de studiegids genoemd.
Artikel 76
Eindwerken
1. De eindwerken betreffen integrale werkstukken. Per studiefase gelden niveau-indicaties.
2. De eindwerken hebben altijd een relatie met een concrete werksituatie.
3. Het eindwerkstuk van de propedeuse is een integraal werkstuk, waarin door middel van concrete
opdrachten alle aspecten van de eerstejaarsstof aan de orde komen.
4. Het eindwerkstuk van de associate degree en van de bachelorfase is een volledig adviestraject. Er wordt
een integraal adviesrapport verwacht, met daarin
a. Een projectvoorstel
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b. Een integrale probleemanalyse en probleemstelling
c. Een onderzoeksvoorstel
d. Een onderzoeksverslag
e. Conclusies, aanbevelingen en adviezen
5. Het object van onderzoek en advies is een concreet probleem bij een stagebedrijf. Voor de duale variant is
dat is de eigen werkplek
6. De eisen die aan de eindwerkstukken worden gesteld staan omschreven in deel 3.
Artikel 77
Studievoortgang
1. Zicht op de voortgang van de studie wordt geborgd door de leeromgeving in Paragin. Toegang tot de
documenten en resultaten van studenten hebben, met alleen leesrechten:
a. De beheerder van het systeem van Paragin
b. Studieloopbaanbegeleider
c. Docenten
d. Examinatoren
e. Leden van de examencommissie en het examenbureau
f. Decaan
g. Kwaliteitskundige ten behoeve van kwaliteitsevaluatie
h. Leden van de accreditatiecommissie ten behoeve van audits
2. Studenten hebben alleen toegang tot hun eigen gegevens.
Artikel 78
Begeleiding
Als er complexe opdrachten worden gegeven, is er begeleiding in de vorm van overleg en brainstorming, en
feedback op geleverde werkstukken. De begeleiding richt zich op
1. Ordenen en structureren van het werken aan de opdracht
2. Schrijven van verslagen.
3. Als de student de feedback voldoende heeft verwerkt, krijgt deze een teken dat diens werkstuk ter
beoordeling kan worden ingediend.
Artikel 79
Vrijstellingenbeleid
1. Op verzoek van de student kan de examencommissie vrijstelling verlenen voor de tentamens van één of
meer modulen.
2. Als vrijstellingsgrond voor het vorige lid geldt dat elders gevolgd onderwijs van hbo- of universitair niveau,
naar het oordeel van de examencommissie, naar inhoud, omvang, niveau en competenties in voldoende
mate overeenstemt met het vrij te stellen deel van de opleiding bedrijfskunde van de SDO en dat de
student daardoor al in gelijke of hogere mate een bewijs van bekwaamheid heeft geleverd.
3. Door een student dient altijd een substantiële prestatie bij de opleidingen van de SDO te worden geleverd
om een getuigschrift te kunnen verkrijgen. Deze prestatie houdt in dat een student minimaal 16
studiepunten voor het propedeusegetuigschrift, 30 studiepunten voor het associated degree en 60
studiepunten voor een bachelorgraad bij de opleidingen van de SDO behaald moet hebben. Onderdeel van
deze prestatie zijn minimaal alle eindwerkstukken.
Artikel 80
Informatie en voorlichting
1. Studenten hebben recht op objectieve en inzichtelijke voorlichting over de studie. Voorlichtingsmateriaal
dient ook aan de eis van objectiviteit en inzichtelijkheid te voldoen. De onderwijsinstelling heeft per
opleiding of samenhangend geheel van opleidingen een studiegids.
2. Studenten dienen tijdig over informatie over voor hen relevante voorzieningen, onderwerpen, regels en
regelingen te kunnen beschikken.
3. Als een beslissing met betrekking tot het voortbestaan van de opleiding wordt genomen dient het
instellingsbestuur de studenten hierover tijdig te informeren.
Artikel 81
Bindend studieadvies
Als in het eerste jaar blijkt dat de student het niveau niet aankan, wordt deze geadviseerd te stoppen met de
studie. Dit advies is bindend.
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Hoofdstuk 9

Tentaminering en examinering

Artikel 82
Examenplan
1. Het examenplan wordt jaarlijks uitgegeven voor de periode september tot oktober.
2. Het getabelleerde examenplan is opgenomen in deel 3 van deze regeling.
Artikel 83
Recht op tentamen
1. Aan elke onderwijseenheid is een tentamen verbonden, al dan niet bestaande uit verschillende
onderdelen..
2. Tot het afleggen van een tentamen voor een module wordt gedurende de inschrijvingstermijn ten hoogste
driemaal de gelegenheid gegeven.
3. Als een onderwijseenheid grondig wordt herzien of wordt verwijderd, heeft de student nog een jaar de
gelegenheid om de hiervan deel uitmakende tentamens af te ronden. De instelling draagt er zorg voor dat
de studenten vroegtijdig hiervan in kennis worden gesteld.
4. Op alle tentamens zijn de ‘Regels en richtlijnen voor de examinering’ (SDO, 2021) van toepassing.
Artikel 84
Elektronische tentamineeromgeving
1. de beoordeling en eventuele afname van tentamens vinden plaats op de elektronische leeromgeving.
2. Studenten en docenten kunnen in de elektronische leeromgeving de beoordelingsformulieren
(toetsmatrijzen) downloaden.
Artikel 85 Slagingsregeling (Slaag-/ zak-regeling)
1. In deel 3 zijn de eisen opgenomen waaraan de deelnemer dient te voldoen om in aanmerking te komen
voor diplomering.
2. De deelnemer heeft de mogelijkheid om binnen een onderwijseenheid te compenseren. Voorwaarde is wel
dat de deelnemer voor alle onderdelen behorende bij de onderwijseenheid minimaal een “matig” of een 3
heeft gehaald.
3. Een fase (Propedeuse, Associate Degree, Bachelor Degree) is voldoende afgerond, indien
a. er voldoende tijd ervaring is opgedaan in een relevante werksituatie (betaald of stageplek) van
ten minste 432 uur (3 maanden x 4 weken x 36 uur) in de propedeuse fase,
ten minste 512 uur (4 maanden x 4 weken x 32 uur) in de Associate Degree,
ten minste 512 uur (4 maanden x 4 weken x 32 uur) in de Bachelor fase, en
b. het fasewerkstuk en alle andere modules in een fase zijn voltooid met een voldoende beoordeling, of
c. het fasewerkstuk is voltooid met een voldoende beoordeling en maximaal 2 modules met ten minste
het eindcijfer 5 en waarbij het gemiddelde cijfer ten minste een 6 is, of
d. het fasewerkstuk is voltooid met een voldoende beoordeling en maximaal 1 module met ten minste het
eindcijfer 4 en waarbij het gemiddelde cijfer ten minste een 6 is.
Artikel 86
Geldigheidsduur
tentamens en behaalde studiepunten Behaalde tentamens blijven vijf jaar geldig, gerekend vanaf het einde van
het studiejaar waarin de desbetreffende tentamens met voldoende resultaat zijn afgerond. Daarna komen de
tentamens te vervallen en daarmee de behaalde studiepunten. Tenzij door of namens het college van bestuur,
gehoord hebbende de examencommissie, op inhoudelijke gronden anders is beslist.
Artikel 87
Judicia
1. Een student die zonder gebruik te maken van de herkansingsregeling, en voor alle onderdelen behorende
bij de associate degree-, bachelor- of masterfase, zoals genoemd in de Onderwijs- en examenregeling,
gemiddeld ten minste
a. een volle acht (8,0) heeft gehaald voor het afsluitende examen en voor de overige onderwijseenheden
geen cijfer lager dan zeven (7,0) , krijgt het predicaat cum laude
b. een volle negen (9,0) heeft gehaald voor het afsluitende examen en geen cijfer lager dan zeven (7,0)
voor de overige onderwijseenheden, krijgt het predicaat summa cum laude’.
2. Bij de berekening van het gemiddelde wordt geen rekening gehouden met de relatieve zwaarte van de
verschillende examenonderdelen.
3. De student bij wie de vaststelling van frauduleus handelen, in de zin van Artikel 29 , door de
examencommissie heeft geleid tot de ongeldigverklaring van het (toets)resultaat, komt, in afwijking van het
hierboven bepaalde, niet in aanmerking voor toekenning van de aantekening ‘cum laude’ of ‘summa cum
laude’.
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4. Voor examenonderdelen waarvoor studenten zijn vrijgesteld wordt op certificaat geen cijfer, maar het
predicaat ‘voldaan’ vermeld. Het voor deze vakken behaalde resultaat telt niet mee voor de vaststelling van
de predicaten ‘cum laude’ of summa cum laude.
Artikel 88
Tentamens voor studenten met een beperking
Degene die door langdurige beperking van een of meer lichaamsfuncties niet in staat is op de voorgeschreven
wijze aan de gestelde eisen te voldoen, kan de examencommissie verzoeken tentamen af te leggen in een vorm
en op een plaats die aangepast is aan diens omstandigheden.
Artikel 89
Tentameninhoud
Tot de tentameninhoud van een onderwijseenheid behoort de verplichte studiestof zoals aangegeven op de
elektronische leeromgeving, het studiemateriaal dat aldaar wordt aangeboden, en ook de eventuele
tussentijdse wijzigingen.
Artikel 90
Werkstuk eenmaal inbrengen
Een door de examinator goedgekeurd werkstuk ten behoeve van een specifieke opleiding, kan slechts eenmaal
en wel in de desbetreffende opleiding, worden ingebracht. Eigen werk inbrengen zonder verwijzing, wordt
gezien als plagiaat.
Artikel 91
Vaststellen uitslag tentamen
Een student is voor het tentamen geslaagd, als deze aan de daartoe gestelde normen voldoet en dit door de
daartoe door de examencommissie aangewezen examinator is geconstateerd.
1. Direct na afloop van het afnemen van een mondeling tentamen wordt de uitslag door de examinator
vastgesteld.
2. Zo spoedig mogelijk doch in beginsel uiterlijk na 20 werkdagen na het afnemen van een schriftelijk
tentamen wordt de uitslag door de examinator vastgesteld. In bijzondere gevallen kan de
examencommissie de in de vorige volzin bedoelde termijn verlengen met maximaal 20 werkdagen.
3. De student ontvangt namens de examinator op de examenomgeving van de elektronische leeromgeving
een verklaring omtrent de uitslag van het tentamen, alsmede van de toegekende beoordeling.
4. De examencommissie is bevoegd tot ongeldigverklaring van een tentamen of een onderdeel daarvan, als
een juist oordeel omtrent kennis, inzicht en vaardigheden van de student op basis van het tentamen of dat
onderdeel niet mogelijk is gebleken.
Artikel 92
Inzagerecht
Gedurende een termijn van vier weken, die aanvangt op de dag na bekendmaking van de uitslag kan degene
die een schriftelijk tentamen heeft afgelegd schriftelijk verzoeken inzage te krijgen in zijn beoordeelde werk. De
inzage geschiedt op een door of namens het college van bestuur te bepalen plaats, tijdstip en wijze.
Artikel 93
Voorwaarden voor tentamendeelname
Voor deelname aan (deel)tentamens kunnen door of namens het college van bestuur nadere voorwaarden
worden gesteld.
Artikel 94
Examen afleggen
Aan de student die een examen in een opleiding heeft afgelegd, wordt door of namens de examencommissie
een getuigschrift uitgereikt, nadat het college van bestuur heeft verklaard dat aan de procedurele eisen voor
de afgifte is voldaan.
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Artikel 95
Hardheidsclausule
In die gevallen waarin deze regeling niet, niet duidelijk of niet naar billijkheid voorziet wordt door of namens
het college van bestuur beslist.
Artikel 96
Wijziging
1. Wijzigingen van deze regeling worden door of namens het college van bestuur bij afzonderlijk besluit
vastgesteld, gehoord hebbende de Examencommissie.
2. Wijzigingen die van toepassing zijn op het lopende studiejaar vinden uitsluitend plaats, als de belangen van
de studenten daardoor redelijkerwijs niet worden geschaad.
Artikel 97
Bekendmaking
Door of namens het College van bestuur wordt zorggedragen voor een passende bekendmaking van deze
regeling alsmede van de wijziging van deze regeling.
Artikel 98
Inwerkingtreding en citeertitel
1. Deze regeling wordt jaarlijks vastgesteld door of namens het College van bestuur voor 1 mei en treedt in
werking op 1 september van datzelfde jaar.
2. Deze regeling kan worden aangehaald als Onderwijs- en examenregeling 2021-2022 voor de propedeuse
bedrijfskunde, de associated degrees bedrijfskunde, de bachelor bedrijfskunde.
3. Deze regeling wordt aangehaald op de voorpagina van deze regelding, alsmede de datum van vaststelling
als de datum van inwerkingtreden en ondertekend door het College van Bestuur van de onderwijsinstelling.
4. Met de inwerkingtreding van deze regeling vervalt de vigerende Onderwijs- en examenregeling.
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Het onderstaande overzicht bevat een verwijzing naar de tentamenvorm en het cursusmateriaal van de
afzonderlijke modulen. Voor een gedetailleerde beschrijving van alle modulen, inclusief de doelstellingen,
wordt verwezen naar de digitale studiegids.
Code Module

EC

Toetsvorm
*Duaal, deeltijd en voltijd
**Duaal

Onderwijsmateriaal

SDO Leeromgeving +
Covey, S. (2010). De zeven eigenschappen van effectief leiderschap.
Amsterdam: Uitgeverij Business Contact.
SDO Leeromgeving +
Thuis, P., & Stuive, R. (2020). Bedrijfskunde Integraal.
Groningen/Utrecht: Noordhoff Uitgevers b.v.
SDO Leeromgeving
Thuis, P., & Stuive, R. (2020). Bedrijfskunde Integraal.
Groningen/Utrecht: Noordhoff Uitgevers b.v.
Visser, H., & Goor van, A. (2017). Werken met logistiek. Supply chain
management. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers b.v.
SDO Leeromgeving
Pampus, v. B. (2019). Kwaliteitsmanagement. Een praktische
handleiding voor de invoering van kwaliteitszorg. Amsterdam: Boom
Uitgevers.
SDO Leeromgeving + Baarda, B. (2014). Dit is onderzoek!
Groningen/Houten, The Netherlands: Noordhoff Uitgevers bv.
Balen, v. E., & Verolme, E. (2020). Bedrijfseconomie voor het HBO.
Amsterdam: Boom.
SDO Leeromgeving +
Petersen, P (2020). Handboek online marketing. Rotterdam. A Class
Books.
SDO Leeromgeving +
Webers, N. C. (2010). Performance Behavior. De lean methode voor
het continu verbeteren van prestatiegedrag. Den Haag: Academic
Service.
SDO Leeromgeving + alle leerstof voor zover relevant.

P01

Propedeuse fase
Persoonlijke effectiviteit en
leiderschapsvaardigheden

4

Werkstuk* en tentamen**

P02

Introductie Bedrijfskunde

12

P03

Procesmanagement en Logistiek

6

Werkstuk (F)** en 2 tentamens*
(tentamen boek + tentamen
leeromgeving)
Werkstuk* (67%) + 2 tentamens* (33%)
(tentamen Stuive + tentamen Visser)

P04

Kwaliteit- & Leanmanagement

6

Werkstuk* (67%) + tentamen** (33%)

P05

Toepassingsgericht Onderzoek

6

Werkstuk*

P06

Bedrijfseconomie

6

Tentamen*

P07

Marketing en consumentengedrag

6

Werkstuk*

P08

Prestatiemanagement

6

Werkstuk* (67%) + tentamen** (33%)

P20

Integraal werkstuk (Propedeuse-examen)
Propedeuse

8
60

Werkstuk en mondelingen verdediging*

Associate Degree fase
AD01 Persoonlijke effectiviteit. Je ware doel.
AD02 Externe Oriëntatie & Complexiteit

4
4

Werkstuk*
Werkstuk* + tentamen (F)**

AD03 Organisatiekunde & Organisatieontwikkeling

4

Werkstuk* + tentamen (F)**

AD04 Veranderkunde

4

Werkstuk* + tentamen (F)**

AD05 Leiderschapsstijlen

6

Werkstuk*

AD06 Personeelsbeleid

6

Werkstuk*

AD07 Interne Analyse
AD08 Ondernemen & Ondernemerschap

6
6

Werkstuk*
Werkstuk*

AD09
AD10
AD15
AD20

Projectmatig werken
Retailmarketing
Statistiek
Integraal werkstuk (Ad-examen)
Associate Degree

6
6
4
10
60

werkstuk**
Werkstuk*
Werkstuk*
Werkstuk en mondelingen verdediging*

B1.1
B1.2

Bachelor fase
B1.1-Werken van Binnenuit
B1.2-Dienend Leiderschap

6
6

Werkstuk*
Werkstuk*

B1.3

B1.3-Verdieping Leiderschap

6

Werkstuk** / Presentatie met
verdediging*
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Kelly, T. (2009). True Purpose. http://truepurposebook.com/.
SDO Leeromgeving +
Marrewijk, v. M. (2014). Handboek Organisatie Ontwikkeling.
Bouwstenen voor beter organiseren. Virtu et Fortuna Publishing.
SDO Leeromgeving +
Marrewijk, v. M. (2014). Handboek Organisatie Ontwikkeling.
Bouwstenen voor beter organiseren. Virtu et Fortuna Publishing.
SDO Leeromgeving +
Marrewijk, v. M. (2014). Handboek Organisatie Ontwikkeling.
Bouwstenen voor beter organiseren. Virtu et Fortuna Publishing.
SDO Leeromgeving +
Meyer, R., & Meijers, R. (2017). Leadership Agility. Developing Your
Repertoire of Leadership Styles . Abingdon: Taylor & Francis Ltd.
Of de vertaling: Wendbaar leiderschap
SDO Leeromgeving +
Biemans, P., & Manders, F. (2019). Managen van Human Resources.
Amsterdam: Boom.
SDO Leeromgeving
SDO Leeromgeving +
Kerkmeijer-Van der Peijl, & Zeeland van, N. (2017) Van idee naar
start-up. Een praktisch stappenplan naar product-marktfit.
Amsterdam, Boom.
Meer, v. d. (2018). Ondernemerschap in hoofdlijnen. Groningen:
Noordhoff Uitgevers.
SDO Leeromgeving
Quix, F.W.J. & Kind, R.P. van der (2019) Retailmarketing. Noordhoff
SDO Leeromgeving
SDO Leeromgeving + alle leerstof voor zover relevant.

keuzeboek
Inge Nuijten (2014) Echte leiders dienen – voor leiders die het
verschil maken
Simon Sinek (2019) Het oneindige spel. Business contact
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Code Module

EC

Toetsvorm
*Duaal, deeltijd en voltijd
**Duaal

Onderwijsmateriaal

Hougaard, R. (2018) Hoe leiders denken. Amsterdam: Lev. A.W.
Bruna Uitgevers
B1.4
B1.5
B1.6
B2.1

B1.4-Ethiek en moraliteit
B1.5-Leiderschapsstijlen
B1.6-Heroes Journey
B2.1-Verdieping Strategie en Beleid

6

B2.2
B2.4

B2.2-Business Development
B2.4-Maatschappelijk Verantwoord &
Duurzaam Ondernemen
B2.5- Next level corporate performance –
Bcorps en de Common Good Matrix

6
6

Debat met mondeling*
Zie AD05
Zie AD01
Werkstuk** / Presentatie met
verdediging*
Werkstuk**
Scriptie**

6

Werkstuk**

6
6
6

Zie AD02
Zie AD07
Werkstuk**

B3.2

B2.6-Externe Oriëntatie & Complexiteit
B2.7-Interne Analyse
B3.1- Personeel & Organisatie vanuit
bedrijfskundig perspectief
B3.2-Verdieping Modern Personeelsbeleid

6

Werkstuk**

B3.3

B3.3-Organisatiecultuur

4/ 8/ 12 Werkstuk*

B3.5

B3.5-Het organiseren van Marketing & Sales

6

B4.1

B4.1-Communicatie: theorie en praktijk

6

B4.2

B4.2-Besluitvorming in professionele
organisaties
B4.5-Non Violent Communication
B5.1-Lerende Organisaties

6

B2.5

B2.6
B2.7
B3.1

B4.5
B5.1

B5.2
B5.3

B5.4

B5.5

B5.6
B7.1
B7.2

B7.5

B8.1

B8.2
B9.1
B9.9

6

2 keuzeboeken
Kim en Mauborgne (2005/2015) De blauwe oceaan
papers
Christian Felber (2015) Change everything – creating an economy for
theCommon Good
Handboek Common Good Matrix

Werkstuk** / Presentatie met
verdediging*
Werkstuk** / Workshops, rollenspellen
en mondeling*
Werkstuk**

6
6

Heike Bruch & Bernd Vogel (2011) Fully Charged - How great leaders
boost their organization’s energy and ignite high performance.
Harvard Business Review Press
Voortman, Pauline (2019) Vertrouwen als kompas – Werken aan een
cultuur van vertrouwen
Braun & Kramer (2015) Corporate tribes of Braun & Kramer (2018)
Building Tribes
Beltman, Rob (2016) Marketingorganisatie van de toekomst. Van
Duuren.
Floor de Ruiter (2013) Valueframing

Workshops en performance assessment*
Werkstuk**
Senge, P.M., 1990, The Fifth Discipline – The Art & Practice of a
Learning Organization, New York: Doubleday
Hoogendijk, C & mee-makers (2010) Krachtbron van een lerende
organisatie. Huisacademies
B5.2-Innovatiestrategieën
6
Beleidsnota*
Wulfen, Gijs van (2016) Het innovatiedoolhof. Van Duuren
Management
B5.3-Innoveren en ondernemen in de VUCA- 4/ 8/ 12 Werkstuk*
Eric Ries (2011) The Lean Startup
wereld
Jansen Justin & Mon, Tom (2021) Naar een gezond groeibedrijf in vijf
stappen - Succesvol zijn en blijven in tijden van verandering. Van
Duuren Management
Ismael, S. & Geest, Y. Van (2015) Exponentiele organisaties waarom nieuwe organisaties 10 keer beter, sneller en goedkoper zijn
- en hoe jij dat ook wordt. Singularity University
Keuzeboek
B5.4-Veranderen in professionele organisaties 6
Werkstuk
Masselink, R., et al (2020) Veranderen met Appreciative Inquiry –
Waarderendactieonderzoek in de praktijk. Boom
Olffen, W., Maas, R. & Visser, W. (2016) Engage – reisgids voor
veranderavonturen. Van Duuren
B5.5-Verdieping Veranderkunde
6
Werkstuk
Gibbons, Paul (2015) The science of successful organizational
change. Pearson
Keuzeboek
B5.6-Cubrix Veranderkunde
4
Werkstuk
Marrewijk, M. van (2014) Handboek Organisatieontwikkeling. Boom
B7.1-Leanmanagement (op blackbeltniveau) 6
Werkstuk
B7.2-Verdieping Leanmanagement
3/ 6/ 9 Werkstuk
Rother, Mike (2013). Toyota Kata - Managen naar verbetering,
aanpassingsvermogen en superieure resultaten. Lean Management
Teachers.
Shaked, David (2013) Strength-Based Lean Six Sigma - Building
Positive and Engaging Business Improvement. Kogan Page
Zokaei, K., Lovins H. & Wood, A. (2013) Creating a lean and green
business system – techniques for improving profits and
sustainability. CrC Press
B7.5-Verdieping Retailmarketing
6
Werkstuk
Jorg Snoeck (2018) The future of shopping. Duuren Media.
Gino van Ossel (2018) Retail - De digitale hysterie voorbij. Ontwikkel
en implementeer een winnende strategie als retailer of
merkfabrikant. Duuren Media.
B8.1-Moderne Economie & Duurzame
6
Werkstuk** / Presentatie met
Kate Raworth (2017) Donut economie. In zeven stappen naar een
Ontwikkeling
verdediging*
economie voor de 21ste eeuw
Keuzeboek
B8.2-Verdiepingsliteratuur
12
Mondeling*
9 Keuzeboeken
B9.1-Analyse Modellen
6
Werkstuk*
Keuzeboek
B9.9-Afstudeerwerkstuk Bachelor
30
Scriptie met verdediging*
Bachelor
120
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