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ARTIKEL 5.4 VOLGORDE VAN TOETSEN

1.

Toetsen kunnen binnen de opleiding in een willekeurige volgorde worden afgelegd,
met uitzondering van hetgeen bepaald is in de overige leden van dit artikel.

2.
a.

b.

3.

Aan het tentamen van onderwijseenheid CE4AF, te weten de
afstudeeropdracht, kan niet eerder worden deelgenomen, dan wanneer alle
onderwijseenheden uit het majorprogramma van het tweede en derde jaar
zijn behaald met uitzondering van maximaal één onderwijseenheid van niet
meer dan 2EC.
Deze bepaling is niet langer van toepassing vanaf het moment dat de
student zijn vijfde jaar van inschrijving bereikt heeft.
Om te kunnen deelnemen aan CE3BS (bedrijfsstage in jaar 3), dient de
student tenminste 45 studiepunten (EC) uit de hoofdfase te hebben
behaald, waaronder in ieder geval het project Student Company, d.w.z.
onderwijseenheden CE2.1TH-14, CE2.2TH-14, CE2.3TH-14 en CE2.4TH-14
en het tweedejaarsprogramma PO/SLB, d.w.z. onderwijseenheid CE2PO.
Op voorstel van de onderwijsmanager kan de Examencommissie besluiten
in uitzonderlijke gevallen de student ontheffing te verlenen van deze
bepaling.

Bij onderwijsonderdelen, die in de EC-tabel van het eerste jaar (propedeuse) en
van het tweede jaar in de vaardighedenlijn genoemd staan, dient de student
tijdens de aangeboden en uitgevoerde lessen aanwezig geweest te zijn om te
kunnen deelnemen aan het (her)tentamen. Indien een student wegens
zwaarwegende persoonlijke omstandigheden niet bij (een gedeelte van) een les
aanwezig kan zijn, kan vrijstelling worden verleend door de examencommissie.

ARTIKEL 5.5 VRIJSTELLING VAN HET AFLEGGEN VAN TOETSEN EN TENTAMENS

1.

Niet van toepassing.

2.

Niet van toepassing.

3.

De student die op andere gronden, dan die genoemd in vorige leden, meent in
aanmerking te komen voor vrijstelling van het afleggen van een of meerdere
toetsen behorende bij een of meerdere onderwijseenheden, dient daartoe
minimaal zes weken voor de datum van toetsafname een schriftelijk gemotiveerd
verzoek in bij de examencommissie. De student motiveert zijn verzoek met de
uitslag van vergelijkbare toetsen of tentamens die hij elders in het hoger
onderwijs met goed gevolg heeft afgelegd, dan wel met bewijzen van elders
verworven competenties (EVC) opgedaan binnen of buiten het hoger onderwijs.
Degene die een EVC-procedure heeft doorlopen, sluit bij het verzoek de EVCrapportage bij. De examencommissie kan, namens het College van Bestuur,
vrijstelling verlenen van het propedeutisch examen op grond van het bezit van
een aan het propedeutisch getuigschrift van de opleiding ten minste gelijkwaardig
Nederlands of buitenlands getuigschrift.

4.

De examencommissie beoordeelt aan de hand van de overgelegde bewijsstukken
of de student reeds voldoet aan de vereisten gesteld voor de toets(en) van de
desbetreffende onderwijseenheid of een onderdeel daarvan. De examencommissie
kan ook verlangen dat de student zijn competentieniveau ter zake in een toets
aantoont. Indien tot toetsing wordt besloten, dan stelt de examencommissie een
document met de inhoud en de procedure hiervan ter beschikking aan de
betrokkene.

5.

De examencommissie kent een verzoek voor een vrijstelling toe, indien de student
naar haar oordeel voldoet aan de vereisten gesteld voor de toets(en)
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