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WOORD VOORAF
Beste studenten,
Hartelijk welkom (terug) bij de opleiding Communicatie. Ons brede vakgebied is volop in
beweging. Sociale media bijvoorbeeld spelen een steeds grotere rol: zowel bij interne, corporate
als marketingcommunicatie. Maar welk sociaal medium zet je in om jouw doelgroep te overtuigen?
En welke strategie zit daar dan achter? Denk je ook na over andere vormen van communicatie om
je doelgroep te bereiken?
Om antwoord te krijgen op die vragen, is het niet alleen noodzakelijk een communicatieplan te
bedenken, maar onderzoek je ook de behoeften van je doelgroep, de manier waarop je ze het
beste kan bereiken én of je uiteindelijk het resultaat hebt behaald dat je voor ogen had.
Wij als opleiding springen daarop in door ons onderwijsprogramma voortdurend te actualiseren.
Ben je propedeusestudent? Dan start je met een volledig nieuw programma: volledig aangepast
aan de nieuwste trends en inzichten binnen ons vakgebied. Dat uit zich ook in het onderwijs: in
vier projecten werk je samen met anderen aan je beroepsvaardigheden, geïntegreerd met
communicatietheorie, onderzoek en taalonderwijs.
Vervolg je je studie in de hoofdfase? Ook daar is uiteraard volop ruimte je verder te ontplooien: je
bepaalt in toenemende mate helemaal zelf waarin je je wilt ontwikkelen. Denk daarbij aan de
oriëntatiestage en de training Professioneel Samenwerken in het tweede jaar, de verdiepende
stage in het derde jaar en je afstudeertraject in het laatste jaar. Maar ook aan de keuze voor een
aantal verdiepende of juist verbredende minoren, de mogelijkheid een deel van je studie aan een
buitenlandse hogeschool of universiteit te volgen en/of je stage in het buitenland te lopen.
In welke fase van de opleiding je je ook bevindt, het team van de opleiding wenst je uiteraard veel
plezier en succes op je reis door het komende jaar. En hoe die reis ook mag verlopen, we zijn er
zeker van dat je rugzak en je reiskoffer na dit jaar gegarandeerd weer voller zijn. Waarmee het
fundament dat je legt om een competente communicatieprofessional te worden nóg steviger
wordt.
Ten slotte: in deze studiegids vind je onder meer het complete onderwijsprogramma terug, maar
ook praktische informatie zoals roostertijden en een vakantieoverzicht. Een belangrijk onderdeel
van deze gids is de Onderwijs- en Examenregeling (hoofdstuk 6), ook wel de OER genoemd. Je
kan de OER vergelijken met een soort wetboek van de opleiding hierin staan alle rechten én
plichten die je hebt als student. Uiteraard is de gids ook bedoeld om je te helpen de juiste
informatie te vinden.
We wensen je een succesvol 2018-2019 toe!

September 2018
Managementteam
Docententeam
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INLEIDING
Deze gids vormt het handboek van de opleiding Communicatie van De Haagse Hogeschool. In dit document
is alle belangrijke informatie met betrekking tot de opleiding samen gebracht en beknopt weergegeven.
Uitgebreidere informatie is te vinden op het Studentennet.
Hoe vind je de weg in deze gids?
In het eerste deel van deze gids vind je belangrijke informatie over de opleiding.
• Hoofdstuk 1 bevat de organisatiestructuur, de onderwijsvisie en de opbouw van de studie en
onderwijsprogramma’s.
• Hoofdstuk 2 bevat informatie over minoren en keuzenmodules.
• Hoofdstuk 3 bevat Informatie over opleidingscommissies, medezeggenschap en
samenwerkingsorganisaties.
• Hoofdstuk 4 bevat vooral praktische informatie zoals roostertijden en vakantieplanning, de
belangrijkst informatiekanalen, belangrijke adressen en contactinformatie.
Hulp nodig tijdens je studie? In paragraaf 4.6 vind je informatie over hoe die te krijgen. Tot slot
geven we in paragraaf 4.7 een overzicht van de dienstverlening die de hogeschool te bieden heeft.
Naast praktische zaken vind je in de gids ook meer formele zaken zoals het opleidingsleerplan (hoofdstuk 5)
en de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van je opleiding (hoofdstuk 6).
In de OER staat informatie over de inhoud van de opleiding en een overzicht van je rechten en plichten die
te maken hebben met het onderwijs en de examens. De OER maakt onderdeel uit van het studentenstatuut
dat te vinden is op het Studentennet.
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De Opleiding Communicatie
1.1 Organisatiestructuur

De faculteitsdirecteur geeft leiding aan de faculteit Management & Organisatie, waarvan de opleiding
Communicatie deel uitmaakt. Voor de opleiding Communicatie is de opleidingsmanager verantwoordelijk. De
opleidingsmanager stuurt samen met de teamleider(s) het team docenten aan. Samen vormen zij het
opleidingsmanagementteam (OMT).

1.2 Onderwijsvisie

Missie opleiding
De missie van de opleiding Communicatie is om (junior) professionals op te leiden die
communicatieprocessen voorbereiden, aansturen, uitvoeren, evalueren, continueren en/of verbeteren. Om
zo de samenleving communicatieprofessionals te bieden die communicatie soepeler laten verlopen en die
communicatieproblemen oplossen of in ieder geval tot een minimum beperken.
Visie opleiding
De opleiding Communicatie hanteert binnen haar onderwijs het uitgangspunt dat de studenten worden
opgeleid tot zelfstandige, proactieve en kritische denkers.
De opleiding Communicatie van De Haagse Hogeschool leert studenten dat communicatieproblematiek kan
spelen op micro-, meso-, en macroniveau en laat studenten afwisselend met deze niveaus in aanraking
komen.
Naast aandacht voor de ontwikkeling van studenten zelf en aandacht voor de ontwikkeling van
communicatietheorie op deze drie niveaus is er aandacht voor technologische ontwikkelingen in de
communicatie. Zo is het belangrijk dat studenten bekend zijn met zaken als big data, jonge en nieuwe
media.
De kennis, vaardigheden en houding die hiervoor nodig zijn, komen overeen met de competenties zoals
opgesteld door het Landelijk Overleg Communicatie Opleidingen (LOCO).
Het curriculum van de opleiding is niet alleen gebaseerd op het competentieprofiel van het LOCO. Er is ook
rekening gehouden met de beschrijvingen van beroepsprofielen van de beroepsvereniging voor
communicatieprofessionals (Logeion), en de ´Body of Knowledge & Skills´ (vanaf nu BoKS genoemd) van
de HBO-raad. Het competentieprofiel bestaat uit de volgende competenties:
1. Analyseren en onderzoeken
2. Ontwikkelen van en adviseren over communicatiebeleid
3. Plannen en organiseren
4. Creëren en realiseren
5. Representeren
Zoals eerder gesteld is het curriculum ook gevoed met de BoKS van de Vereniging Hogescholen, wat zich
binnen de opleiding Communicatie concreet vertaalt in domeinen en specifieke modules. De opleiding
Communicatie werkt vanuit drie domeinen:
1. Corporate communicatie
2. Marketing communicatie
3. Publieke communicatie
Het curriculum wordt vervolgens gevuld aan de hand van domeinspecifieke en domeinoverstijgende modules
die samen de BoKS vormen. Voorbeelden van modules zijn:
• Marketingcommunicatie
• Media
• Presentatievaardigheden
• Corporate communicatie
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•
•

Interne communicatie
Organisatiekunde

Visie op het beroep
Het communicatievak ontwikkelt zich in sneltreinvaart; zowel in de breedte als in de diepte. De opleiding
speelt hierop in door samen te werken met het werkveld. De aansluiting met het werkveld krijgt vorm door
meerdere stages, een werkveldcommissie, en een breed netwerk van het docententeam.
Op basis van die samenwerking zijn onderstaande vijf pijlers opgesteld die richtinggevend zijn geweest voor
de ontwikkeling van het curriculum:
1. Doorgronden
Een communicatieprofessional moet situaties snel kunnen doorgronden. Om dat te kunnen, zijn
analytische vaardigheden belangrijk. De maatschappij is op zoek naar scherpe, oplossingsgerichte
denkers die communicatie binnen en tussen bedrijven en organisaties kunnen begeleiden en
managen, en goede analyses kunnen maken van trends en ontwikkelingen in de samenleving, het
publieke domein van het vakgebied.
2. Verbinden
De communicatieprofessional is de spin in het web van de organisatie: iemand die situaties
doorgrondt om beter te kunnen coachen en verbinden. Dit betekent ook: betekenis geven, duiden en
zo een gids zijn in de information jungle. Daarnaast is een belangrijke competentie om gedrag door
communicatie te kunnen beïnvloeden, bijvoorbeeld door gedragsbeïnvloeding van de kennissenkring
of door te netwerken.
3. Vernieuwen (innovatief, toekomstgericht)
De snelle ontwikkelingen in communicatie maken dat de communicatieprofessional continue zijn
kennis en vaardigheden moet willen actualiseren. De veranderende relaties tussen mensen en
organisaties door de toenemende mogelijkheden om continue met elkaar in verbinding te staan, het
enorm mobiliserende effect van social media, maakt dat kennis van, en inzicht in, de bruikbaarheid
van deze nieuwe of jonge media een must zijn.
4. Implementatiegericht (verrassend en praktisch)
Uiteindelijk draait het om het maken van beroepsproducten. Het goed doorgronden van een situatie
heeft alleen zin wanneer de verkregen inzichten worden vertaald in concrete acties.
Communicatieprofessionals zijn doeners, waarvoor de competentie creëren net zo belangrijk is als
analyseren.

Communicatieprofessional
Door de opleiding Communicatie van de Haagse Hogeschool wordt de student een kritische, creatieve
communicatiekenner. Iemand die mensen bereikt, betrekt en/of beïnvloedt. Die weet hoe mensen en
organisaties in elkaar steken. De kracht van woord en beeld kent. Thuis is in de nieuwste digitale
technieken en wereld van internet, radio, krant en tv. Die weet hoe je nieuws maakt en journalisten te
woord staat. Iemand met een goed ontwikkeld normbesef; als communicatieprofessional hoor en zie je
soms meer dan een ander wil.
Voor de opleiding Communicatie aan De Haagse Hogeschool is de wereld onze collegezaal en de actualiteit
onze lesstof, en juist in de stad Den Haag vol (internationale) bedrijven, instellingen en overheden krijgt ons
curriculum kleur.
Visie op leren
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Leren is op de Haagse Hogeschool niet alleen een individuele, maar vooral ook een sociale en
maatschappelijke activiteit en vindt altijd plaats binnen een maatschappelijke context. De beroepspraktijk
vormt het vertrekpunt voor de vormgeving van het onderwijs. Om die reden wordt in het onderwijs gewerkt
met opdrachten uit de beroepspraktijk en worden deskundigen uit de praktijk ingezet voor onder meer
gastcolleges, stages en werkveldoverleg. Daarnaast werken studenten aan echte beroepsproducten; deze
keuze die is gebaseerd op beroepsproducten genoemd in de LOCO-competenties en in samenwerking met
het werkveld. In ons curriculum zijn de kennisleerlijn en vaardighedenleerlijn ondersteunend aan de projecten
waarbinnen deze beroepsproducten centraal staan, en zullen tijdens het maken van die beroepsproducten
toegepast moeten worden.
Visie op didactiek
De opleiding Communicatie vormt een persoonlijk ontwikkeltraject, dat bestaat uit een ononderbroken
stroom van leren, studeren en reflecteren in een opbouw van zelfstandigheid en complexiteit. Studenten
ontwikkelen hun competenties zoveel mogelijk samenhangend en integraal, in een breedte aan
leerervaringen in verschillende contexten. De onderwijsopdrachten benaderen zo dicht mogelijk de reële
beroepspraktijk. De ontmoeting met anderen is daarin onmisbaar; op De Haagse Hogeschool leren studenten
van en met elkaar.
De opbouw van zelfstandigheid krijgt vorm door de veranderende rollen van docenten en studenten.
Studenten leren via de zelfregielijn de regie over de eigen studie te nemen, terwijl de docent ‘leert’ de regie
steeds meer uit handen te geven. In het begin van de studie vragen de meeste studenten om houvast.
Opdrachten zijn in die fase dus ook meer gestructureerd en docenten fungeren als sturende experts. Met
meer zelfvertrouwen kunnen de studenten later in de studie uit de voeten met minder structuur en in die
fase zal de docent ook meer een coachende rol hebben. De opleiding Communicatie heeft deze verschillende
fases in drie niveaus ingedeeld.
Studiejaar

Niveaus

Docentrol

Jaar 1
Jaar 2

Niveau 1
Niveau 2

Jaar 3 en
4

Niveau 2 en 3

Expert en beoordelaar
Begeleider en
beoordelaar
Coach en beoordelaar

Studentrol (mate van
zelfstandigheid)
Opdrachtgestuurd
Professioneel regisseur
Gevorderd regisseur

Het onderwijs is samenhangend en integraal. Theorie en praktijk worden zoveel mogelijk geïntegreerd
aangeboden. Fundamentele kennis en vaardigheden worden waar nodig apart geleerd, maar staan in context
van het integrale onderwijs. Er wordt een contextrijke leeromgeving gecreëerd met aandacht voor het
individu en de groep. De didactiek wordt opgebouwd van gestuurd, via gedeelde sturing naar zelfsturing. De
zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en het eigen initiatief van de student nemen gedurende de opleiding
toe. Dit stelt de student in staat om steeds meer tot een beroepsprofessional, die de opleiding voor ogen
heeft, te komen.
Visie op de leeromgeving
De Haagse Hogeschool creëert een krachtige leeromgeving door ruimte te bieden voor het zelfstandig leren,
systematische begeleiding te bieden en rekening te houden met de individuele leerbehoeften van de lerende.
Het leren in de leeromgeving van de Haagse Hogeschool gaat verder dan het bereiken van cognitieve
doelen; studenten krijgen feedback op hun leerproces waardoor zij de gelegenheid krijgen hun eigen leren
regelmatig te organiseren en te monitoren. Zo zijn alle hoorcollegezalen voorzien van audiovisuele
ondersteuning (bijvoorbeeld smartboards), hebben studenten toegang tot diverse computerzalen (zowel pc’s
als Mac) waarop benodigde software is geïnstalleerd. In de Innovation Playground kunnen de studenten met
de nieuwste technologie experimenteren.
Visie op de docent
De opleiding heeft een visie ontwikkeld op de ‘ideale docent’ voor de opleiding Communicatie. De ideale
docent is bevlogen, heeft een brede kijk op de wereld en heeft kennis van het werkveld en kan reflecteren
op zijn eigen handelen. Deze docent is nodig om het onderwijs te kunnen geven dat ervoor zorgt dat
studenten de opleiding succesvol doorlopen. De docent is een rolmodel voor de student en heeft een goed
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beeld van de student en weet wat deze nodig heeft om de benodigde ontwikkeling door te maken. Door
gebruik te maken van afwisselende werkvormen en aan te sluiten bij de beroepspraktijk, springt de docent
actief in op de behoeften van de student.

1.3 Opbouw van de studie en onderwijsprogramma

De opleiding Communicatie binnen De Haagse Hogeschool heeft een nieuw toekomstbestendig curriculum
ontworpen. Het programma voor voltijd bestaat uit vier leerjaren en ICM uit drie leerjaren. De jaren zijn
gekoppeld aan drie niveaus van beheersindicatoren op zo’n manier dat in grote lijnen jaar 1 niveau 1 dekt,
jaar 2 niveau 2 en jaren 3 en 4 niveau 3. Jaar 1 start met een ‘simpele’ context. In jaar 1 staan drie
domeinen centraal: marketing (blok 2), corporate (blok 3) en publiek (blok 4). De BoKS wordt in dit jaar
zogenaamd unidomein aangeboden. In jaar 2 neemt de complexiteit toe. In dat jaar leren studenten dat de
drie domeinen niet zo gescheiden zijn en elkaar raken en beïnvloeden. De BoKS wordt in dat jaar zogenaamd
multidomein aangeboden, waarbij de combinaties marketing en corporate, corporate en publiek, en publiek
en marketing de revue passeren. In jaar 3 en 4 neemt die complexiteit nog verder toe en worden in het
onderwijs zoveel mogelijk casussen gebruikt waarin de drie domeinen samenkomen. Kortom, elk niveau gaat
gepaard met een steeds complexer wordende context.

Programmaopbouw op basis van de beheersindicatoren
Leerlijnen
Het curriculum van de opleiding communicatie wordt vormgegeven door vier leerlijnen: de projectlijn, de
kennislijn, de vaardighedenlijn en de regielijn.
De projectlijn
De projecten die de studenten uitvoeren worden zoveel mogelijk in de context van het werkveld geplaatst.
Zo wordt de beroepspraktijk binnen de muren van De Haagse Hogeschool gehaald, zodat studenten in een
veilige omgeving kunnen oefenen. Tijdens het uitvoeren van sommige projecten dienen de studenten field
research uit te voeren om de juiste conclusies te kunnen trekken en gefundeerde adviezen te kunnen geven.
De kennislijn
De theoretische basis die de student nodig heeft wordt aangeboden in de kennislijn. De kennis vakken
sluiten zoveel mogelijk flankerend aan bij het project, zodat de student in een beroepssituatie deze kennis
kan plaatsen, waardoor er contextleren ontstaat.
De vaardighedenlijn
De vaardighedenlijn dekt alle vaardigheden, maar kent een bijzondere focus op onderzoeksvaardigheden en
taalvaardigheden omdat dit de kern van de opleiding vormt. Overige vaardigheden als presenteren,
netwerken en solliciteren etc. worden eveneens aangeboden.
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De Regielijn
De regielijn is de leerlijn waarin onderwijsactiviteiten zijn gericht op het ontwikkelen van de beroepsidentiteit
van de student. In deze leerlijn ligt de focus op het onderzoeken en ontwikkelen van het eigen verhaal van
de student: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Kernbegrippen in deze leerlijn zijn:
• Career Writing;
•
21st -century-skills, motivatie en dialogisch en betekenisgericht leren;
• Vaardigheden waarbij studenten leren zich inhoudelijk en interpersoonlijk over grenzen heen te
bewegen.
Studenten leren langzamerhand de regie over hun eigen studie te nemen, terwijl de docent meer als coach
op afroep naar de achtergrond treedt. De student leert in de regielijn om in vraagstukken en problemen in de
communicatiepraktijk de eigen rol en de achtergronden van zijn keuzes te herkennen.
Haagse focus, internationalisering en wereldburgerschap
Naast deze centrale lijnen zijn er nog drie belangrijke pijlers in het onderwijs: De Haagse focus,
internationalisering en wereldburgerschap.
Omdat de opleiding naast de generieke LOCO-competenties ook een eigen kleur kent, is dit vormgegeven in
een specifieke Haagse Focus die te typeren is als een concentratie op de kerntaken analyseren, adviseren en
managen, waarbij de nadruk meer ligt op managen van communicatieprocessen dan op aansturen van
personeel.
In de opleiding wordt nadruk gelegd op de ‘antenne- en regisseursrol’ van de communicatieprofessional. De
professional moet in staat zijn duiding te geven aan ontwikkelingen in de buitenwereld. Dit betekent dat de
communicatieprofessional ook vanuit een ‘gevorderde regisseursblik’ een communicatievisie moet kunnen
vormen en daarin moet kunnen optreden als gesprekspartner voor het management.
Daarnaast wordt onze Haagse focus ingegeven door het specifieke karakter van de stad Den Haag als
internationale hoofdstad van vrede en recht. Het internationale karakter van de stad wordt mede
vormgegeven door de aanwezigheid van tal van (relatief grote) internationale bedrijven en organisaties.
Verder is Den Haag de zetel van talrijke landelijke organisaties: het parlement, ministeries,
overheidsinstellingen en van mediavertegenwoordigers. Dit alles geeft Den Haag en omgeving niet alleen
een speciaal karakter, maar biedt ook aan onze communicatiestudenten talrijke mogelijkheden voor stages
en afstuderen. Bovendien moeten studenten zich kunnen verdiepen in andere samenlevingen en culturen,
zodat ze goed in staat zijn om zich te bewegen in een interculturele setting.
Internationalisering en wereldburgerschap zijn op verschillende niveaus terug te vinden binnen de school en
worden op verschillende manieren tot uitdrukking gebracht binnen opleidingen, afhankelijk van de visie die
daarbinnen heerst en de bestaande mogelijkheden.
Wereldburgerschap is beseffen dat je, terwijl je hier leeft, toch betrokken bent bij de wereld buiten de
landsgrenzen:
• Je bent je ervan bewust dat de wereld niet ophoudt bij jouw directe gezichtsveld of bij de
grenzen van je land;
• Je toont respect en empathie voor mensen uit andere delen van de wereld, of ze nu hier of daar
wonen;
• Je reflecteert op je verbondenheid met wat er buiten de landsgrenzen gebeurt en op wat dat
voor jou en anderen betekent;
• Je voorkomt binnensluiten (het opleggen van groepsnormen) en buitensluiten;
• Je bent bereid zelf stappen te nemen om samen te werken aan wederzijds respect,
duurzaamheid, eerlijke verdeling van rijkdommen, rechtvaardigheid, vrede en veiligheid.
Internationalisering en wereldburgerschap vragen vooral een open houding naar andere culturen en
denkwijzen. Het is belangrijk dat studenten voelen dat cultuur bepalend is voor communicatie. Bij cultuur
STUDIEGIDS COMMUNICATIE – FACULTEIT MANAGEMENT & ORGANISATIE 2018-2019
d.d. 23-8-2018

p.10

kan er gedacht worden aan culturen buiten Nederland als onderdeel van internationale contacten,
vluchtelingen en nieuwe Nederlanders, maar ook subculturen. Denk aan (sub)culturen als: ouderen,
Limburgers, leraren, Comic-Confans of Westlanders. Het proberen ‘aanvoelen’ van cultuur is niet voldoende.
Koppeling van theoretische kennis met praktijk geeft houvast die een professionele benadering onderbouwt
en vormt. Alleen taalbeheersing is daarom niet voldoende, maar communicators dienen het flexibel en
effectief te kunnen toepassen in verschillende settings, of dat nu in het Nederlands of Engels is.
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Minoren, keuzemodulen en vrije keuzeruimte
Alle opleidingen aan De Haagse Hogeschool werken met de major-minorstructuur. Het hoofdonderdeel van
je opleiding heet de major. Daarnaast is er de minorruimte (30-45 EC). Je kiest zelf een invulling van de
minorruimte die past bij jouw persoonlijke interesses en ambities om je te verbreden of juist te verdiepen.
De minorruimte kun je vullen met:
•

Minoren bij de eigen opleiding (faculteitsminoren);

•

Minoren aan een andere opleiding binnen De HHs (hogeschoolminoren);

•

Minoren aan een andere instelling voor hoger onderwijs;

•

Een zelf samengesteld pakket van keuzemodulen;

•

Een stage in het buitenland, een minor, of losse vakken aan een instelling in het buitenland;

•
•

Losse vakken bij een andere opleiding.

Ga voor meer informatie over minoren en keuzemodules naar Studentennet > Faculteiten > Faculteit
management & organisatie >Opleidingen > kies hier de relevante opleiding > Minoren en keuzemodulen.

Opleidingscommissies, medezeggenschap en
samenwerkingsorganisaties
In dit hoofdstuk vind je een korte beschrijving van de verschillende commissies binnen de opleiding. Wil je
meer weten over een bepaalde commissie ga dan naar het Studentennet.
Examencommissie
De examencommissie stelt officieel de uitslag vast van het examen, waarvan het propedeutisch examen een
specifiek onderdeel is. Daarnaast is de examencommissie verantwoordelijk voor het uitbrengen van
studieadviezen, het beoordelen en opleggen van sancties bij fraude en het uitreiken van getuigschriften.
Toetscommissie
De toetscommissie draagt zorg voor de kwaliteit van het toetsproces. De toetscommissie werkt in opdracht
van de examencommissie en voert onder toezicht van de examencommissie de volgende taken uit:
• Het opstellen van het toetshandboek, waarin opleidingspecifieke procedures en richtlijnen worden
vorm gegeven.
• De controle op de naleving van het in het toetshandboek vastgelegde toetsbeleid en de
kwaliteitscriteria.
Opleidingscommissie
Aan de opleiding is een opleidingscommissie (OC) verbonden. De OC bestaat uit studenten en docenten van
een opleiding. Ook een vertegenwoordiger van het beroepenveld kan hierin zitting nemen.
De commissie heeft een drietal taken:
• Het adviseren over de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de opleiding; Over bepaalde
onderdelen van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) heeft de opleidingscommissie
instemmingsrecht. Dit betekent dat het management zonder deze instemming niet tot uitvoering
mag overgaan. Over de andere onderdelen van de OER van de opleiding heeft de
opleidingscommissie adviesrecht.
• Het jaarlijks beoordelen van de uitvoering van de OER;
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•

Het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de faculteitsraad en het managementteam over
alles wat met het onderwijs in de opleiding te maken heeft.

Een opleidingscommissie behoort tot de medezeggenschap. Ze vergaderen met de opleidingsmanager over
bijvoorbeeld de OER of over de kwaliteit van het onderwijs.
Meer informatie over medezeggenschap vind je op het Studentennet > Organisatie & beleid >
Medezeggenschap.
Curriculum Commissie
De curriculum commissie bewaakt de inhoud en samenhang van het curriculum. De curriculum commissie
zorgt voor consistentie van de didactiek in het vernieuwde curriculum en bewaakt tevens de vertaling van
de Haagse Bachelor en het opleidingsplan naar het curriculum. De curriculum comissie fungeert als
denktank, adviseert en rapporteert direct aan het management team.
Medezeggenschapsraad of Faculteitsraad
Iedere faculteit van De Haagse Hogeschool heeft zijn eigen medezeggenschaps- of faculteitsraad.
De medezeggenschapsraad van de faculteit Management & Organisatie bestaat uit studenten en
personeelsleden van de opleidingen binnen de faculteit. De faculteitsraad vergadert met de
faculteitsdirecteur over bijvoorbeeld het faculteitsbeleidsplan en de faculteitsbegroting. Voor het beleidsplan
is de instemming van de faculteitsraad nodig, over de begroting mag de raad adviseren. De vergaderingen
van de faculteitsraad zijn openbaar.
Wil je weten wanneer de faculteitsraad vergadert en wie er lid zijn van de faculteitsraad, kijk dan op
Studentennet > Organisatie&Beleid > medezeggenschap > deelraden > Management en Organisatie.
Landelijke samenwerking
De opleiding COM van De Haagse Hogeschool is lid van het Landelijke Opleidings Overleg COM (LOCO). In
dit overleg participeren alle opleidingen COM van Nederland. Binnen dit overleg worden bijvoorbeeld de
eindkwalificaties uitgewerkt, waarvoor studenten worden opgeleid en vindt kennisdeling tussen docenten en
management van de verschillende COM opleidingen plaats.
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Praktische informatie
In dit hoofdstuk vind je praktische informatie over de opleiding, zoals roostertijden, vakantie-planning, de
belangrijkste informatiekanalen, adressen, contactinformatie, hulp tijdens je studie en voorzieningen voor
studenten.

4.1 Studentennet en Opleidingsinformatie
Studentennet
Op het Studentennet (de interne website van de hogeschool) vind je alle informatie met betrekking tot
algemene zaken. Via het Studentennet heb je direct toegang tot o.a. Blackboard en Osiris. Je krijgt toegang
tot Studentennet als je inlogt, met je gebruikersnaam en wachtwoord.
Ben je je wachtwoord vergeten? Ga dan met je gebruikersnaam en een geldig ID-bewijs naar de
Frontoffice FZ&IT. Er wordt dan een nieuw wachtwoord voor je aangemaakt.
Een uitgebreide instructie over het gebruik van Studentennet vind je op
Studentennet>Serviceplein>Facilitaire voorzieningen>Studie- en onderwijsvoorzieningen>Studentennet:
hoe werkt het?”
Opleidingsinformatie
Het Studentennet maakt gebruik van jouw persoonlijke profiel. Op je homepage krijg je o.a.
opleidingsberichten te zien van de opleiding waarvoor je officieel bent ingeschreven. Studie-informatie over
de opleiding vind je op de opleidingspagina.
Je wijzigt je profiel door te klikken op het pasfoto vak rechtsboven en vervolgens “Mijn Profiel” te
selecteren.
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4.2 Roostertijden en vakantieplanning
1e uur
2e uur

08.45 - 09.30 uur
09.30 - 10.15 uur

3e uur
4e uur

10.30 - 11.15 uur
11.15 - 12.00 uur

5e uur
6e uur
7e uur

12.15 - 13.00 uur
13.00 - 13.45 uur
13.45 - 14.30 uur

8e uur
9e uur

14.45 - 15.30 uur
15.30 - 16.15 uur

10e uur
11e uur

16.30 - 17.15 uur
17.15 - 18.00 uur

12e uur
13e uur

18.30 - 19.15 uur
19.15 - 20.00 uur

14e uur
15e uur
16e uur

20.15 - 21.00 uur
21.00 - 21.45 uur
21.45 - 22.30 uur

START BLOKKEN 2018-2019
Start blok 1: maandag 27 augustus 2018 (week 35)
Start blok 2: maandag 12 november 2018 (week 46)
Start blok 3: maandag 4 februari 2019 (week 6)
Start blok 4: dinsdag 23 april 2019 (week 17)

VAKANTIE STUDIEJAAR 2018-2019
Vakantie (recesperioden)
Herfstreces
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekeinde
Koningsdag
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag + vrijdag erna
Pinksteren
Zomerreces

Data
maandag 22 oktober 2018 t/m vrijdag 26 oktober 2018
maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019
maandag 25 februari 2019 t/m vrijdag 1 maart 2019
vrijdag 19 april 2019 t/m maandag 22 april 2019
vrijdag 27 april 2019
zondag 5 mei 2019
donderdag 30 mei 2019 t/m vrijdag 31 mei 2019
maandag 10 juni 2019
maandag 15 juli 2019 t/m vrijdag 30 augustus 2019
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Week
43
52/1
9
16/17
17
18
22
24
29-35

4.3 Informatiekanalen
De belangrijkste officiële informatiekanalen die we als opleiding gebruiken om te communiceren staan
hieronder toegelicht.
Studentennet
Het Studentennet is een officieel middel om met studenten te communiceren. Mededelingen aan grote
groepen studenten worden veelal op de Studentennetpagina geplaatst. Het is dus belangrijk dat je deze
regelmatig checkt.
Blackboard
Blackboard is de online leeromgeving van de opleiding. Iedere onderwijseenheid is ondergebracht in een
aparte course, waarin alle studie informatie is ondergebracht. Bijvoorbeeld opdrachten voor de colleges,
kennisclips, powerpointsheets, opgegeven literatuur. Je kunt er via een forum, blog of wiki ook kennis uit
wisselen met medestudenten. Via Blackboard lever je ook alle schriftelijke opdrachten in. Via het menu
nieuws in de HHs studentenapp kan je nieuws en Blackboard berichten van de Haagse Hogeschool lezen.
Osiris
In Osiris kun je je inschrijven voor toetsen en tentamens. Je studievoortgang en de door jou behaalde
resultaten van afgelegde tentamens (toetsen) zijn hier te zien.
Van iedere module is in Osiris een beknopte omschrijving te vinden.
Een handleiding Osiris is te downloaden vanuit Studentennet.
Studentenapp
Met mijn HHS heb je als student altijd en overal toegang tot je lesrooster, cijfers en belangrijke
mededelingen. Heb je opmerkingen of hulp nodig?
De FAQ is te vinden op Studentennet > Serviceplein > IT voorzieningen > Roosters.
Daarnaast kun je ook terecht bij de Frontoffice van FZ&IT.
Roosterbureau
Lesrooster
De lesroosters worden voor een geheel lesblok van 10 weken vastgesteld en gepubliceerd op het
Studentennet. Het rooster wordt niet meer gewijzigd, tenzij er sprake is van onvoorziene omstandigheden.
Wel kunnen er verschuivingen plaatsvinden in de toegewezen lokalen. Raadpleeg daarom regelmatig het
rooster. Wil je je rooster altijd up-to-date hebben koppel dan je rooster aan je agenda of download de HHs
Studentenapp.
Toetsrooster
Het toets-rooster voor een toets ronde wordt in de regel minimaal 6 weken voor aanvang van die ronde
gepubliceerd in Webber. Onverhoopte wijzigingen in het rooster worden op dezelfde plaats kenbaar
gemaakt. In Osiris wordt het definitieve lokalenrooster gepubliceerd. Aan het begin van het studiejaar
wordt via het Studentennet nadere informatie gegeven over de toets organisatie.
Wil je meer weten over studentenroosters? Ga dan naar Studentennet > Serviceplein >IT voorzieningen >
Roosters.
Hier vind je o.a. het antwoord op veel gestelde vragen en kun je diverse handleidingen downloaden.
Tentamenbureau
Het tentamenbureau regelt de organisatie rondom de tentamens. Leidend voor de uitvoering van de taken en
werkzaamheden van het tentamenbureau is de Onderwijs- en Examenregeling (OER) aangevuld met de
Toetsregeling die jaarlijks door het College van Bestuur wordt vastgesteld. Bij vragen kun je terecht bij de
Front Office van de faculteit.
Tijdens tentamenperiodes is er een aparte tentamenbalie geopend.

STUDIEGIDS COMMUNICATIE – FACULTEIT MANAGEMENT & ORGANISATIE 2018-2019
d.d. 23-8-2018

p.16

Postvak medewerkers
De postvakken van de docenten zijn te vinden in het Ovaal op de 4e etage (in de buurt van Ovaal 4.51). Let
op dat je de spullen in het goede postvak stopt. Je bent hier als student zelf verantwoordelijk voor.
Informatie over de studie en de studievoortgang
Informatie over de studie en de studievoortgang vind je in Osiris.

4.4 Belangrijke adressen en contactgegevens
Bezoekadres
De Haagse Hogeschool
Johanna Westerdijkplein 75
2521 EN Den Haag
Het centrale telefoonnummer is: 070 445 8888
Het gebouw is geopend van maandag t/m donderdag van 8.00 – 23.00 uur en op
vrijdag van 8.00 tot 19.00 uur.
Postadres
De Haagse Hogeschool
Opleiding Communicatie
Postbus 13336
2501 EH Den Haag
Centrale Studenten Inschrijving (CSI)
Bij de Centrale Studenten Inschrijving kun je terecht voor alles wat te maken heeft met de in- en
uitschrijving van je studie aan De Haagse Hogeschool.
Telefoon:
Locatie:
Geopend:
Contact:

070 445 8585
OV. 1.02
maandag t/m vrijdag van 11.00-15:00 uur.
gebruik het contactformulier dat te vinden is op Studentennet > Serviceplein >Inschrijving
en uitschrijving

Frontoffice
Heb je een vraag en weet je niet waar je moet zijn? Ga dan naar de frontoffice van de faculteit Management
& Organisatie. Zij beantwoorden je vraag of helpen je verder.
Telefoon:
Locatie:
Geopend:
Contact :

070 445 8600
OV 2.43
maandag t/m vrijdag van 8.30 – 17.00 uur
MO-Frontoffice@hhs.nl

Frontoffice FZ&IT, hoofdvestiging
Het frontoffice FZ&IT is het startpunt voor je vragen, wensen, meldingen en klachten over dienstverlening
op het gebied van huisvesting, IT ondersteuning en facilitaire voorzieningen.
Telefoon:
Locatie:
Geopend:
Contact:

070 445 7777
OV. 1.67
Maandag t/m donderdag van 08.00 – 19.30 uur. Vrijdag van 08.00 – 17.00 uur.
ifrontoffice.hhs.nl

Docenten en medewerkers
Informatie over medewerkers van de hogeschool en dus ook van jouw opleiding is te vinden in de ‘wie-watwaar’. Meer informatie over het gebruik van de wie-wat-waar is te vinden op Studentennet > Wie-watwaar.
STUDIEGIDS COMMUNICATIE – FACULTEIT MANAGEMENT & ORGANISATIE 2018-2019
d.d. 23-8-2018

p.17

Wil je weten wie de docent is een studieonderdeel kijk dan in Osiris of open het tabblad Rooster van de HHs
studentenapp. en klik op een roosteractiviteit.
Wil je een docent buiten de lesuren bereiken of een afspraak maken, stuur dan een e-mail naar het e-mail
adres van de docent. Via Studentennet>roosters kom je erachter of een docent lesgeeft. De docent
beantwoordt je e-mail in de regel binnen drie werkdagen).
Stel je eerst op de hoogte of een docent in een docentenkamer zou kunnen zijn voordat je daar binnenloopt.
Management en coördinatoren
Opleidingsmanager:
Daphne Metsemakers D.Metsemakers@hhs.nl
Teamleiders
Margot Stegeman M.Stegeman@hhs.nl
Vacature
Coördinator stage voltijd en deeltijd:
Marion Poll, M.Poll@hhs.nl
Coördinator afstuderen voltijd en deeltijd:
Arent Roggeveen, A.J.Roggeveen@hhs.nl
Overzicht contactgegevens
Een overzicht van de contactgegevens van faculteiten, dienstverlening en faciliteiten is te vinden op het
Studentennet>Organisatie & beleid>… > Wie-wat-waar>Contacten faculteiten, diensten en
faciliteiten/balies.

4.5 Inschrijven voor toetsen en tentamens

In Osiris student kun je je inschrijven voor cursussen, toetsen, minoren en specialisaties. Ga daarvoor naar
het tabblad: Inschrijven.
Het wel of niet kunnen inschrijven is afhankelijk van termijnen die open of dicht staan. Als een inschrijving
wordt opengezet dan wordt je daar door de opleiding van op de hoogte gebracht.
Een handleiding Osiris is te downloaden op het Studentennet.

4.6 Hulp tijdens je studie

Studeren is lang niet voor iedereen een makkelijke weg naar de eindstreep. Mocht je wat hulp kunnen
gebruiken, dan is dat echt niet gek. In sommige situaties weet je dit al van tevoren. Bijvoorbeeld als je studeren
moet combineren met topsport of ouderschap, als je het Nederlands nog niet goed beheerst of als je een
functiebeperking hebt.
Het kan ook voorkomen dat je tijdens je opleiding vastloopt. Dit kan te maken hebben met iets wat op de
hogeschool gebeurt, maar ook door je situatie thuis. In alle gevallen is het raadzaam om zo snel mogelijk
aan te kloppen bij een decaan. Hij of zij adviseert je in een persoonlijk gesprek wat je het best kunt doen.
Meer informatie over hulp tijdens je studie is te vinden op Studentennet > Serviceplein > Begeleiding,
advies en trainingen.
Studenten decaan
Soms loop je vast in je opleiding of privé. Aarzel dan niet en wacht niet langer om hierover met de decaan
van je opleiding te praten. Je kunt bij de studentendecaan terecht voor informatie, advies, begeleiding, of
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een second opinion over vragen en/of problemen waarmee je als student binnen en buiten de opleiding
wordt geconfronteerd.

De studentendecaan gebruikt zijn specifieke deskundigheid en verwijst zo nodig door naar de
studentenpsycholoog, een maatschappelijk werker of een hulpverlener van PsyQ, e.d. Ook is de

studentendecaan deskundig op het gebied van actuele wet- en regelgeving en de procedures die je moet
volgen bij geschillen.

De gesprekken met een decaan zijn altijd vertrouwelijk. De decaan heeft een vertrouwensfunctie en
geheimhoudingsplicht. Zonder jouw toestemming en medeweten wordt géén informatie aan anderen
doorgegeven. De decanen die werkzaam zijn op De Haagse Hogeschool zijn verdeeld over verschillende
opleidingen. Wil je weten welke decaan het aanspreekpunt is voor jouw opleiding? Bekijk dan het overzicht
decanen dat te vinden is op Studentennet > Serviceplein > Begeleiding, advies en trainingen > Studie
belemmerende omstandigheden > Decaan-overzicht per opleiding.
Studieloopbaanbegeleider
Elke eerstejaars student heeft ten minste 2 keer per jaar een gesprek met de studieloopbaanbegeleider om
de studieprestaties te bespreken. Na de propedeutische fase dient de student minimaal 50 studiepunten
behaald te hebben om de studie te kunnen vervolgen naar de hoofdfase.

4.7 Dienstverlening aan studenten

Op het Serviceplein van Studentennet vind je alle dienstverlening die de hogeschool jou te bieden heeft.
(informatie, gerelateerde documenten en formulieren).
Je kan kiezen uit de volgende categorieën.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Begeleiding, advies en trainingen
Bibliotheek
Communicatiemiddelen en -producten
Cultuur, sport en ontspanning
Facilitaire voorzieningen
Geldzaken en financiële regelingen
Gezondheid, veiligheid en welzijn
Inschrijving en uitschrijving
Internationaal
IT voorzieningen
Klachten, bezwaar en beroep

Binnen het Serviceplein kun je zoeken binnen het zoekvlak of door te downdrillen binnen de gekozen
categorie. Heb je specifieke vragen? Bij elk onderwerp vind je contactgegevens.
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Opleidingsleerplan Communicatie
Erratum OER/OLP Communicatie/Communication (ICM)
Aanvraag 5 oktober 2018
Onderdeel
CO-ICM-FNL-M-18
Professional Proficiency Test
Project Proposal
CO-ICM-FNL-M-18
Professional Proficiency Test
Justification Report
CO-ICM-FNL-M-18
Professional Proficiency Test
Final Deliverable
CO-ICM-FNL-M-18
Professional Proficiency Test
Language Check
CO-VT-PROEF-H-18
Praktijkproef
Projectplan
CO-VT-PROEF-H-18
Praktijkproef
Verantwoordingsverslag
CO-VT-PROEF-H-18
Praktijkproef
Beroepsproduct
CO-VT-PROEF-H-18
Praktijkproef
Taalcheck
CO-DT-PROEF-H-18
Praktijkproef
Projectplan
CO-DT-PROEF-H-18
Praktijkproef
Verantwoordingsverslag
CO-DT-PROEF-H-18

Wijzingen semester 1
Eerste kans week 1.6 (ipv 1.4)
Herkansing week 1.9 (ipv 1.6)

Wijzigingen semester 2
Herkansing week 3.8 (ipv 3.6)

Eerste kans week 2.10 (ipv 2.8)
Eerste kans week 2.10 (ipv 2.8)
Eerste kans week 2.10 (ipv 2.8)
Eerste kans week 1.6 (ipv 1.4)
Herkansing week 1.9 (ipv 1.6)

Herkansing week 3.8 (ipv 3.6)

Eerste kans week 2.10 (ipv 2.8)
Eerste kans week 2.10 (ipv 2.8)
Eerste kans week 2.10 (ipv 2.8)
Eerste kans week 1.6 (ipv 1.4)
Herkansing week 1.9 (ipv 1.6)

Herkansing week 3.8 (ipv 3.6)

Eerste kans week 2.10 (ipv 2.8)
Eerste kans week 2.10 (ipv 2.8)
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Akkoord examen commissie

Praktijkproef
Beroepsproduct
CO-DT-PROEF-H-18
Praktijkproef
Taalcheck
CO-DT-RC-H-18
Reclamestrategie &
conceptontwikkeling
Toets 02
ES-ISCMINTCUL-18
Internal Communication

Eerste kans week 2.10 (ipv 2.8)
Eerste kans week 2.9 (ipv 1.9)
Herkansing week 3.10 (ipv 2.10)
De module heeft in het OLP een
verkeerde, al bestaande, code van
ES gekregen.
Moet worden: ES-ISCMINRNAL-18

Huidige situatie
Second Year 2017-2018
Studiepunten

Onderw ijseenheid
3

4

x

x

x

x

x

x

1
3

ES-ISCMJM-18

Journalism and Media

TOETS01

Journalism and Media, Theoretical Part

TOETS02

Journalism and Media, Practical Part

Nieuwe situatie
15

15

2

(*
aanwezigheidsplicht)
Werkvorm

Blokken

Toetsvorm

Deeltoets
Toets
en
Minim um c m om ent
Cijfer / V/O
w egingsijfer
Herkansin
factor
g m om ent

4,5

PRESENTATION

4,5

PORTFOLIO

1.8 / 2.9
3.8 / 4.10
1.8 / 2.9
3.8 / 4.10

Cijfer
Cijfer

Kopie van bovenstaande code, aangezien deze al loopt, minus BL3 en 4

ES-ISCMJM-18

Journalism & m edia (blok)

TOETS01

Journalism and Media, Theoretical Part

x

1 (blokm inor)

Hoorcollege
PRESENTATION

50%

4,5

1.8 / 2.9

Cijfer

TOETS02

Journalism and Media, Practical Part

x

PORTFOLIO

50%

4,5

1.8 / 2.9

Cijfer

ES-ISCMJML-18

Journalism & m edia (lint)

TOETS01

Portfolio 1

x

x

PORTFOLIO

25%

4,5

3.8 / 4.10

Cijfer

TOETS02

Masterproof 1

x

x

OPDRACHT

25%

4,5

3.8 / 4.10

Cijfer

TOETS03

Portfolio 2

x

x

PORTFOLIO

25%

4,5

TOETS04

Masterproof 2

3&4 (lintm inor)

Hoorcollege

25%
4,5
x
x
OPDRACHT
Kopie van reguliere lintminor van COM, behalve de herkansingsmogelijkheden en hoogte cijfers
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p.21

4.8 / 4.10

Cijfer

4.8 / 4.10

Cijfer

5.1 Voltijd
Jaar 1
Propedeuse Jaar 1 (CO-PRVT18)
Blokken

Studiepunten

Onderw ijseenheid
1

3

3

3

3

2

3

4

Werkvorm (*
aanw ezigheidsplicht)

Toetsvorm **

Deeltoetsen
w egingsfactor

Com petenties Contact-uren

Herkansing
m om ent

Toets
(Zelf)studieduur
uren
(m in)

Project Com m unication World

TOETS01

Communicatieonderzoek

Communication research

x

TOETS02

Analyse van communicatietrends

Communication trend analysis

x

TOETS03

Sturen met taal

Framing

x

CO-VT-COMTH-P-18

Com m unicatietheorie

Com m unication Theory

TOETS01

Meerkeuzetentamen

Multiple choice exam

CO-VT-BEELD-P-18

Beeldtaal

Visual Com m unication

TOETS01

Meerkeuzetentamen

Multiple choice exam

x

hc

SCHRIFT

50%

5,5

1.8 / 2.10

Cijfer

90

TOETS02

Portfolio

Portfolio

x

wc

PORTFOLIO

50%

5,5

1.8 / 2.10

Cijfer

nvt

CO-VT-TM-P-18

Trends & Maatschappij

Trends & Society

TOETS01

Portfolio

Portfolio

PORTFOLIO

100%

1.8 / 2.10

Cijfer

2.9 / 3.10

Cijfer

nvt

2.9 / 3.10

V/O

nvt

2.8 / 3.10

Cijfer

<WV>

5,5

42

75%

5,5

1.8 / 2.10

Cijfer

90

0%

5,5

1.9 / 2.10

V/O

90

wc

COMPUTER

25%

5,5

1.8 / 2.10

Cijfer

5,5
SCHRIFT

100%

<WV>

wc

Project Foodstore

Project Food store

TOETS01

Communicatieplan

Communication plan

x

wc

BEROEPSPRD

75%

TOETS02

Doelgroepinterview s

Interview ing Target Groups

x

wc

GROEPSOPDR

0%

TOETS03

Schrijven voor lezers

Writing for readers

x

wc

COMPUTER

25%

CO-VT-MARK-P-18

Marketing & Branding

Marketing & Branding

TOETS01

Meerkeuzetentamen

Multiple choice exam

x

hc

SCHRIFT

100%

TOETS02

Merkanalyse

Brand analysis

x

wc

IND.OPDR

0%

CO-VT-MP-P-18

Media Planning

Media Planning

TOETS01

Schriftelijk tentamen

Written Exam

SCHRIFT

100%

CO-VT-BBP-P-18

Beeldbew erking & Presenteren Im age Editing & Presenting

TOETS01

Portfolio beeldbew erking

Portfolio image editings

TOETS02

Presentatie

Presentation

Werkcollege

5,5

5,5

5,5

1,2,3

28

56

Weel

1,3,4

28

56

90

Weel

1,4,5

24

60

Diers

1,2,4

42

42

nvt

90
Flierm an

1,2,4

28

56

2.8 / 3.10

Cijfer

90

2.8 / 3.10

V/O

nvt

2.8 / 3.10

Cijfer

5,5

Werkcollege

5,5

Poll

2.3

14

70

Annaji

4,5

28

28

90

PORTFOLIO

50%

5,5

1.8 / 2.10

Cijfer

MONDELING

50%

5,5

2.9 / 3.9

Cijfer

3.9 / 4.10

Cijfer

nvt

3.9 / 4.10

V/O

nvt

3.8 / 4.10

Cijfer

nvt

14

Totaal aantal STP blok 1.2

3

CO-VT-PRJCM-P-18

Project Corporate Magazine

Project Corporate Magazine

TOETS01

Magazine

Magazine

x

wc

BEROEPSPRD

75%

TOETS02

Kw alitatief testen

Qualitative testing

x

hc/w c

GROEPSOPDR

0%

TOETS03

Schrijven voor bladen

Writing for magazines

x

PORTFOLIO

25%

Werkcollege

STUDIEGIDS COMMUNICATIE – FACULTEIT MANAGEMENT & ORGANISATIE 2018-2019
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5,5

5,5

Werkcollege

x

5,5

90
Mastenbroek

Cijfer

5,5

Werkcollege

x

1.8 / 2.10

5,5

CO-VT-PRJFS-P-18

wc

5,5
5,5

Werkcollege

x

42

SCHRIFT

hc/w c

x

1,4,5

GROEPSOPDR

<WV>
x

Bos

hc/w c

3

2

Module
coordinator

Project Com m unicatiew ereld

Totaal aantal STP blok 1.1

3

Cijfer / V/O

CO-VT-PRJCW-P-18

12

6

Toets m om ent
Minim um cijfer

5,5

p.22

5,5

5,5

nvt

Poll

1,2,4,5

42

42

3

3

3

x

hc

SCHRIFT

100%

5,5

3.8 / 4.10

Cijfer

90

TOETS02

Portfolio

Portfolio

x

wc

PORTFOLIO

0%

5,5

3.8 / 4.10

V/O

nvt

CO-VT-INTCO-P-18

Interne Communicatie

Internal Communication

TOETS01

Meerkeuzetentamen

Multiplechoice exam

SCHRIFT

100%

3.8 / 4.10

Cijfer

CO-VT-ORG-P-18

Organisatiekunde

Organisational Structures

TOETS01

Meerkeuzetentamen

Multiplechoice exam

5,5

Werkcollege
x

nvt
90

25%

5,5

4.8 / 4.10

Cijfer

COMPUTER

5,5

TOETS01

Meerkeuzetentamen

Multiple choice exam

x

hc

SCHRIFT

100%

5,5

4.8 / 4.10

Cijfer

TOETS02

Groepsopdrachten

Group Assignments

x

wc

GROEPSOPDR

0%

5,5

4.8 / 4.10

V/O

CO-VT-PA-P-18

Public Affairs

Public Affairs

TOETS01

PA-strategy

PA Strategy

BEROEPSPRD

100%

4.8 / 4.10

Cijfer

CO-VT-FRPUB-P-18

Free Publicity

Free Publicity

TOETS01

Meerkeuzetentamen
Projectmanagement en
Adviseren 1

Multiple choice exam
Projectmanagement en
Advising 1

Projectmanagement

Project management

TOETS01
TOETS02

Adviseren 1

Advising skills 1

CO-VT-ENG-P-18

English

English

TOETS01

Introduction to English for CommunicaIntroduction to English for Communic x

TOETS02

Targeting your audience

Targeting your audience

TOETS03

Negotiating skills

Negotiating skills

TOETS04

Global Citizenship

Global Citizenship

CO-VT-ZREG1-P-18

Zelfregie 1

Personal Leadership

TOETS01

Eindpresentatie portfolio

Presentation portfolio

22

Totaal aantal STP blok 1.4

60

Totaal aantal STP in propedeuse

Werkcollege

5,5

Werkcollege

Hoorcollege
hc

5,5
SCHRIFT

100%

Werkcollege
x
x

x
x

w c + gesprek

50%

5,5

3.8 / 4.10

Cijfer

SCHRIFT

50%

5,5

4.8 / 4.10

Cijfer

5,5

70

1,4,5

28

56
90

Heijdra

1,4,5

20

64

Poll

1,4,5

14

70

Post

1,2,3,4,5

28

28

nvt

90

90
90
Dolfin

4,5

56

56

PORTFOLIO

25%

5,5

1.8 / 2.10

Cijfer

90

PORTFOLIO

25%

5,5

2.8 / 3.10

Cijfer

90

BEROEPSPRD

25%

5,5

3.8 / 4.10

Cijfer

90

PORTFOLIO

25%

5,5

4.8 / 4.10

Cijfer

5,5
ASSESSMENT

100%

** Onder "SCHRIFT" verstaan w e een schriftelijk en individueel tentamen
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14

Cijfer

SCHRIFT

Werkcollege
x

4.8 / 4.10

5,5

Werkcollege

x

5,5

1,2,3,4,5

90
Lieuw -Sjong

5,5
5,5

90

Heijdra

Government Communication

x

90

Cijfer

5,5

CO-VT-OVCOM-P-18 Overheidscommunicatie

CO-VT-PRMAN-P-18

70

4.8 / 4.10

x

hc/w c

14

5,5

Project

x

1,3

25%

Writing Press Releases

Persberichten schrijven

Flierman

Cijfer

SCHRIFT

TOETS03

56

4.8 / 4.10

x

Kw antitatief Testen (tentamen)

28

5,5

Quantitative Testing (exam)

TOETS02

1,2

Cijfer

50%

PA-w ebsite and justification

Mastenbroek

3.8 / 4.10

GROEPSOPDR

Project Better Body Image

PA-w ebsite en verantw oording

hc

5,5
5,5

x

Project Beter Zelfbeeld

4

hc/w c

100%

TOETS01

4

Werkcollege
x

SCHRIFT

CO-VT-PRJBZ-P-18

2

56

Multiplechoice exam

3

3

28

Meerkeuzetentamen

Totaal aantal STP blok 1.3

3

5,5

1,2,3

Corporate Communciation

TOETS01

12

3

Werkcollege

Mastenbroek

CO-VT-COCOM-P-18 Corporate Communicatie

p.23

5,5

90
Post

4.9 / 4.10

Cijfer

1 t/m 5 en WIN

63

49

nvt

Jaar 2

Post-propedeuse Jaar 2 (CO-HFVT18)
Blokken

Studiepunten

Onderw ijseenheid
1 2 3 4

6

3

3

2

Lieuw -Sjong

1,2,4

Toets
Contact- (Zelf)studieduur
uren
uren
(min)

Project Digital Presence
Online Communication Plan

x

wc

BEROEPSPRD

50%

5,5

1.9 / 2.10

Cijfer

nvt

TOETS02

Social media analytics

Social media analytics

x

hc

SCHRIFT

25%

5,5

1.8 / 2.10

Cijfer

90

TOETS03

Webschrijven

Writing for the WWW

x

wc

COMPUTER

25%

5,5

1.8 / 2.10

Cijfer

CO-VT-CONGG-H-18

Consumentengedrag

Consumer Behaviour

TOETS01

Meerkeuzetentamen
Writing for an International
Audience

Multiple choice exam
Writing for an International
Audience

x

TOETS01

Schrijfopdracht

Writing assignment

x

CO-VT-BB-H-18

Beeldbew erking 2

Image Editing 2

TOETS01

Portfolio beeldbew erking

Portfolio image editing

CO-VT-OSTG-H-18
TOETS01

Orientatiestage *
Stageverslag

Werkcollege
hc+w c

x

1.8 / 2.10

5,5

1.8 / 2.10

100%

5,5

1.8 / 2.10

49

119

90
Flierman

1,2

21

63

Dolfin

4

14

70

Roogeveen

4

14

70

Cijfer

90

Cijfer

90

Cijfer

nvt

Poll

5,5
2.9 / 3.10

Cijfer

1,2,3,4,5

32

360

STAGE

100%

wc

BEROEPSPRD

50%

5,5

3.9 / 4.10

Cijfer

x

hc/w c

SCHRIFT

25%

5,5

3.8 / 4.10

Cijfer

90

x

wc

PORTFOLIO

25%

5,5

3.8 / 4.10

Cijfer

nvt

hc

SCHRIFT

100%

3.8 / 4.10

Cijfer

90

hc

PORTFOLIO

0%

3.8 / 4.10

V/O

nvt

CO-VT-PRJNS-H-18

Project Naar de Stembus

To the Polling Station

TOETS01

Campagnestrategie

Campaign strategy

x

TOETS02

Kw antitatieve analyse

Quantitative analysing

TOETS03

Speeches schrijven

Speech w riting

CO-VT-PC-H-18

Politieke Campagne

Political Campaign

TOETS01

Meerkeuzetentamen

Multiple choice exam

x

TOETS02

Portfolio

Portfolio

x

CO-VT-EVORG-H-18

Evenementenorganisatie

Event Organisation
Script Debate

100%

Praktijk
x

5,5

5,5
PORTFOLIO

6

Draaiboek klassendebat

100%

5,5
PORTFOLIO

Totaal aantal STP blok 2.2

TOETS01

SCHRIFT

Werkcollege

Orientation Internship *
Internschip Report

5,5

Werkcollege

14

14

Competenties

Onlinecommunicatieplan

14

5,5

Module
coordinator

Project Digital Presence

CO-VT-ENG-H-18

Project

Cijfer / V/O

CO-VT-PRJDP-H-18

Totaal aantal STP blok 2.1

3

Deeltoetsen
Toets moment
w egings- Minimumcijfer
factor
Herkansing
moment

TOETS01

14

5

Werkvorm (*
aanw ezig- Toetsvorm**
heidsplicht)

Werkcollege

5,5

Hoorcollege

wc

GROEPSOPDR

100%

p.24

5,5

Lieuw -Sjong
3.9 / 4.10

Cijfer

1,2,4,5

46

122
nvt

Weel

5,5

Totaal aantal STP blok 2.3
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5,5

nvt

Weel

5,5

Werkcollege
x

5,5

1,2,4

2,3

28

12

112

62
nvt

6

5

3

4

CO-VT-PRJDW-H-18

Duurzame Wereld

Sustainable World

Werkcollege

TOETS01

PR-strategie

PR strategy

x

TOETS02

Kw alitatieve Analyse

Qualitative Analysing

x

TOETS03

Rapport schrijven & Management sum Report w riting & Management summar

CO-VT-IR-H-18

Identiteit & Reputatie

x

Identity & Reputation

5,5

wc

BEROEPSPRD

50%

hc/w c

SCHRIFT

25%

wc

IND.OPDR

25%

Werkcollege

Hovius

5,5

4.8 / Blok 5

Cijfer

5,5

4.8 / Blok 5

Cijfer

5,5

4.8 / Blok 5

Cijfer

5,5

1,2,3,4,5

46

<UREN>

90

Mastenbroek

1,2,4

21

119

TOETS01

Tentamen

Written exam

x

wc

SCHRIFT

50%

5,5

4.8 / Blok 5

Cijfer

90

TOETS02

Groepsopdracht

Group assignment

x

wc

GROEPSOPDR

50%

5,5

4.8 / Blok 5

Cijfer

nvt

TOETS03

Groepspresentatie

Group presentation

x

zelfstudie

GROEPSOPDR

0%

4.8 / Blok 5

V/O

CO-VT-ICOM-H-18

Intercultural Communication

Intercultural Communication

TOETS01

Portfolio

Portfolio

CO-VT-ZREG2-H-18

Zelfregie 2

Personal Leadership

TOETS01

Eindpresentatie portfolio

Presentation portfolio

18

Totaal aantal STP blok 2.4

60

Totaal aantal STP in post-propedeuse

Werkcollege
x

wc

5,5
PORTFOLIO

100%

Werkcollege
X w c + gesprek ASSESSMENT

100%

* Voor de voltijdtrack geldt voor de oriëntatiestage in jaar 2 als instapeis dat de student 50 EC uit de propedeuse moet hebben behaald.

p.25

5,5

4.9 / 4.10

Diers

2,5

Post

1-5 en WIN

Cijfer

5,5

** Onder "SCHRIFT" verstaan w e een schriftelijk, individueel tentamen
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5,5

4.8 / Blok 5

Cijfer

42

42
nvt

nvt

Jaar 3-4 Flex

Flexprogramma Jaar 3 - 4 (CO-HFVT17)
Blokken

Studiepunten

1
30

CO-VT-VSTG-H-18

Verdiepende Stage *

TOETS01

Rapport (Verantw oordingsverslag)Internship Report

TOETS02

Portfolio

Portfolio

Totaal aantal STP Stage Flexprogramma

8

CO-VT-CCW-H-18

Pers & Media

Press & Media

TOETS01

Publiciteitsplan

Publicity plan

TOETS02

Meesterproef

Qualification Assessment

CO-VT-GB-H-18

Gedrag & Beinvloeding

Behavior & Influencing

TOETS01

Tentamen

Written exam

TOETS02

Campagnestrategie

Campaign strategy

TOETS03
6

6

2

CO-VT-RC-H-18

Presentatie
Reclamestrategie &
Conceptontw ikkeling
Analyserapport

Analysis Report

TOETS02

Marketingcommunicatieplan & briefiMarketing Communication Plan &

TOETS03

Moodboard

Mood board

CO-VT-DS-H-18

Digital Society

Digital Society

TOETS01

Socratisch gesprek

Socratic Dialogue

TOETS02

Tentamen big data

Big data exam

TOETS03

Praktijkopdracht big data

Practical assignment big data

CO-VT-FM-H-18

Financieel Management

Financial Management

Meerkeuzetentamen

Multiple choice exam

Cijfer / V/O

5,5
x x
x x

x

x

STAGE

IND.OPDR

50%%

5,5

x

x

STAGE

BEROEPSPRD

50%%

5,5

Werkcolle
ge
x

x
x

ASSESSMENT

50%
50%

x

x
x

x

x

x

1.8 / 2.10 of 3.8 /
4.10

Cijfer

5,5

2.9 / 3.9 of 4.9 /
Blok 5

Cijfer

50%

5,5

wc

BEROEPSPRD

50%

5,5

1.8 / 2.10 of 3.8 /
4.10
2.9 / 3.10 of 4.9 /
Blok 5

5,5

2.9 / 3.9 of 4.9 /
Blok 5

MONDELING

0%

x
x
x

wc

IND.OPDR

30%

5,5

x

wc

IND.OPDR

50%

5,5

x

wc

GROEPSOPDR

20%

5,5

x
x
x

x

x
x

x

5,5

wc

MONDELING

40%

hc

SCHRIFT

30%

5,5

30%

5,5

wc
GROEPSOPDR
Werkcolle
ge
wc
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SCHRIFT

p.26

5,5

800

Poll

4,5

28

196

nvt
20

2.8 / 3.10 of 4.8 /
Blok 5

28

140

nvt

V/O

10
1,2,3,4

28

140

Cijfer

nvt

Cijfer

nvt

Cijfer

nvt
Weel & Heijdra

1.8 / 2.10 of 3.8 /
4.10
2.8 / 3.10 of 4.8 /
Blok 5
2.9 / 3.10 of 4.9 /
Blok 5

1,2,4

Cijfer

Roggeveen
1.8 / 2.10 of 3.8 /
4.10
2.8 / 3.10 of 4.8 /
Blok 5
2.9 / 3.10 of 4.9 /
Blok 5

5,5
100%

40

90

5,5
x

1, 4 (2, 3, 5)

Cijfer

5,5
x

Poll

Hovius

SCHRIFT

wc

Competenties

Cijfer

5,5

hc

Toets
Contact- (Zelf)studieduur
uren
uren
(min)

Module
coordinator

Cijfer

5,5

IND.OPDR
x

2.9 / 3.10 of 4.9 /
Blok 5
2.9 / 3.10 of 4.9 /
Blok 5

5,5

Presentation
Advertisemant Strategy &
Concept Development

TOETS01

TOETS01

2

Deeltoetsen
Toets moment
w egings- Minimumcijfer
factor
Herkansing
moment

Main Internship *

30

6

Werkvorm
(* aanw ezig- Toetsvorm**
heidsplicht)

Onderw ijseenheid

1.2.5

35

133

V/O

Weel

20

Cijfer

Heijdra

45

Cijfer

Heijdra

nvt

1,3

Flierman

Cijfer

1,2

14

42
90

28

Totaal aantal STP Major Flexprogramma

23

CO-VT-PROEF-H-18

Projectplan

Project Plan

TOETS02

Verantw oordingsverslag

Accountability Report

TOETS03

Eindproduct

Final Product

CO-VT-PUB-H-18

Taalcheck
Publicatie

Language Assessment

Publicatie beroepsproduct

Publication

TOETS02

Symposium

Symposium

Totaal aantal STP Praktijkproef Flexprogramma

6

CO-VT-ZREG3-H-18

Zelfregie 3

Zelfstudie
x

x
x

x

x

x

x

x

Self-directing

5,5

wc

IND.OPDR

10%

5,5

wc

IND.OPDR

45%

5,5

wc

BEROEPSPRD

45%

5,5

wc

BEROEPSPRD

Zelfstudie

Publication

TOETS01

26

6

Practical Test

TOETS01

TOETS04
3

Praktijkproef

x

x

x

x

wc

Roggeveen
1.4/1.6 of 3.4/
3.6
2.8 / 3.8 of 4.8 /
Blok 5
2.8 / 3.8 of 4.8 /
Blok 5
2.8/ 3.8 of 4.8 /
Blok 5

5,5
IND.OPDR

50%

5,5

IND.OPDR

50%

5,5

Zelfstudie

TOETS01

Eindpresentatie portfolio jaar 3

Presentation portfolio

x c en individue PORTFOLIO

TOETS02

Eindpresentatie portfolio jaar 4

Presentation portfolio

x c en individue ASSESSMENT

2.8 / 3.10 of 4.8 /
Blok 5
2.8 / 3.10 of 4.8 /
Blok 5

0%

nvt

Cijfer

nvt

Cijfer

nvt

V/O

Bodde

Cijfer

Roggeveen

3,4,5

10

74

nvt

Cijfer

nvt

Cijfer

nvt

Post

56

112

5,5

V/O

nvt

5,5

4.8 / 4.10

Cijfer

nvt

Totaal aantal STP in Flexprogramma exclusief 30 STP minoren

90
** Onder "SCHRIFT" verstaan w e een schriftelijk, individueel tentamen
* Om aan de praktijkproef te mogen deelnemen, geldt de instapeis voor studenten die in 2017-2018 met het tw eede jaar van de opleiding zijn gestart, dat:
De propedeuse is afgerond;
Het studieprogramma van jaar 2 volledig is afgerond;
Alle major vakken uit het flexprogramma, jaar 3/4 zijn behaald. De onderdelen Zelfregie 3 en Publicatie behoren niet tot de zgn. major vakken, omdat deze onderdelen gekoppeld zijn aan de Praktijkproef.
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Cijfer

5,5

100%

1,2,4

Jaar 4
Jaar 4 (CO-HFVT16)
Blokken
Studie-punten

Onderw ijseenheid

Werkvorm (*
aanw ezigheidsplicht)

Toetsvorm

1 2 3 4
15

Minor 2*

X X

15

Minor 3*

X X

4

CO-VT-MO2-H-17
TOETS01
TOETS02

Management & Organisatie 2
Schriftelijk tentamen
Opdracht

4

Totaal aantal studiepunten 4.3

3

CO-VT-ADV2-H-17 Adviseren 2

Werkcollege
Written exam
Individual report

Individueel betoog

Oral exam

TOETS02

Adviesgesprek

Advice Skills

Presentatie

Totaal aantal studiepunten 4.4

23

CO-VT-PROEF-H-18 Praktijkproef *

Practical Test *

TOETS01

Project Plan

TOETS02

23

Verantw oordingsverslag

x

X

X

Presentation

3

Projectplan

X

Schriftelijk
Individuele opdracht

Accountability Report

TOETS03

Eindproduct

Final Product

TOETS04

Taalcheck

Language Assessment

X

X

X

X

X

X

60%
40%

x

Consultancy

x

x

Consultancy

x

x

Consultancy

x

x

Consultancy

5,5
5,5

1.8/ 2.10
3.8/4.10
1.8/2.10
3.8 / 4.10

Individuele opdracht

50%

5,5

Individuele opdracht

25%

5,5

Presentatie

25%

5,5

2.8/ 3.10
4.8 / blok 5
2.8/ 3.10
4.8 / blok 5
2.9 / 3.9 4.9
/ blok 5

10%

5,5

IND.OPDR

45%

5,5

BEROEPSPRD

45%

5,5

IND.OPDR

1.4/1.6 of
3.4/ 3.6
2.8 / 3.8 of
4.8 / Blok 5
2.8 / 3.8 of
4.8 / Blok 5
2.8/ 3.8 of
4.8 / Blok 5

Competenties

Contacturen

(Zelf)studieuren

Flierman

2, 3

14

98
90 minuten

Post

1, 2,5

14

70

Roggeveen

1,2,4

42
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Cijfer
Cijfer
Cijfer

Cijfer

nvt

Cijfer

nvt

Cijfer

nvt

V/O

Totaal aantal studiepunten afstuderen

*Invulling van de minorruimte kan zoals bepaald in artikel 3.3 van deze Onderwijs - en Examenregeling. Minoren en keuze-eenheden waarvoor de student zich kan inschrijven zonder individuele toetsing van de examencommissie zijn opgenomen in een lijst die is gepubliceerd op het Intranet.
* Om aan de praktijkproef te mogen deelnemen, geldt de instapeis voor studenten die in of voor 2016-2017 zijn gestart met het tweede jaar van de opleiding, dat:
de propedeuse is afgerond;
er minimaal 115 studiepunten in de hoofdfase zijn behaald, waarvan het studieprogramma van jaar 2 volledig is afgerond;
de verdiepende stage is afgerond;
Redigeren 2 is behaald
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Toetsduu
r (min)

Cijfer

5,5
IND.OPDR

Module
coordinator

Cijfer

5,5

Zelfstudie
x

Cijfer /
V/O

5,5

Werkcollege

TOETS01

TOETS03

Toets
Deeltoets
moment
en
Minimum
cijfer
w egingsHerkansin
factor
g moment

Minoren
<JAAR>
Blokken

Studiepunten

15

15

Onderw ijseenheid
(* Kw alitatieve eis voor BSA)

CO-HMVT18-RCC

Risico- en
Crisiscom m unicatie
(BLOK1)

TOETS01
TOETS02

Risico-communicatie
Crisis-communicatie

1
Risk &
Crisiscom m un
ication
Nl
Nl

TOETS03

Tentamen

Nl

CO-HMVT18-ICO

Interne Com m unicatie

<ENGELSE
VERTALING>

TOETS01

Interne Communicatie PortfNl

TOETS02

Interne Communicatie Tent Nl

2

3

4

1&2 (lintm inor)

x

x

x

x

x

Toetsvorm

Deeltoetsen
Minim um cijfer
w egingsfactor

GROEPSOPDR
GROEPSOPDR

25%
25%

TOETS03

Interne Communicatie Opd Nl

Cijfer / V/O

SCHRIFT

50%

x

Module
coordinator

Com petenties

Contact-uren

(Zelf)studieuren

M.Hovius

<COM>

84

336

1.9 / 2.10

Cijfer

5,5

2.9 / 3.10

Cijfer

5,5

2.8 / 3.10

Cijfer

Hoorcollege

1.Analyseren en
onderzoeken
2.Ontwikkelen van en
adviseren over

PORTFOLIO

0%%

v

x

SCHRIFT

50%

5,5

x

IND.OPDR

50%

5,5

1.8 / 2.10

nvt

<COM>

84

336

1. Analyseren en
onderzoeken
2. Ontwikkelen van en
adviseren over
communicatieb eleid
3.Plannen en organiseren

V/O

1.8 / 2.10
Cijfer
2.8 / 3.10

nvt

90
H. Mastenbroek

x

Toetsduur
(m in)

Herkansing
m om ent

5,5

x
x

Toets
m om ent

Hoorcollege

1&2 (lintm inor)
x

Werkvorm (*
aanw ezigheidsplicht)

Cijfer

nvt

90
nvt

4.Creëren en organiseren
5.Representeren

15

CO-HMVT18-SUB

TOETS01

Sustainability in
Business (BLOK3)
Written exam

<ENGELSE
VERTALING>

3&4 (lintm inor)

Eng

x

Hoorcollege

B. Verbeek

x

SCHRIFT

50%

5,5

3.8 / 3.10

Cijfer

4.8 / Blok 5

15

15

TOETS02

Portfolio

TOETS03

Group report

CO-HMVT18-CRC

Eng

Eng
<ENGELSE
Crisis Com m unication
VERTALING>

x

x

PORTFOLIO

25%

5,5

x

x

OPDRACHT

25%

5,5

3&4 (lintm inor)

Report

Eng

x

x

TOETS02

Portfolio

Eng

x

TOETS03

Group assignment

Eng

x

TOETS04

Portfolio
Journalism & m edia
(blok)

Eng
<ENGELSE
VERTALING>

x

x

TOETS01

Masterproof & Portfolio 1 Eng

TOETS02

Masterproof & Portfolio 2 Eng

CO-HMVT18-JML

Journalism & m edia
(lint)

Cijfer

Hoorcollege

TOETS01

CO-HMVT18-JM

Cijfer
4.8 / Blok 5

Vacature

Cijfer

5,5

3.8 /4.9

Cijfer

1. Analyseren en
onderzoeken
2. Ontwikkelen van en
adviseren over
communicatieb eleid

5,5

4.8 / Blok 5

Cijfer

4.Creëren en organiseren

5,5

4.8 / blok 5

Cijfer

25%

5,5

x

PORTFOLIO

25%

x

GROEPSOPDR

25%

PORTFOLIO

25%

Hoorcollege

x
x

<COM>

3.8 / 4.9

VERSLAG

1 (blokm inor)

<COM>

50%

5,5

OPDRACHT

50%

5,5

1.8 / 2.9
1.8 / 2.9

388,5

120

nvt
nvt
98

322

nvt

nvt
nvt

5.Representeren
D.Darm on

PORTFOLIO

84

1. Analyseren en
onderzoeken
2. Ontwikkelen van en
adviseren over
communicatieb eleid
5.Representeren

<COM>

nvt
84

336

Cijfer

1. Analyseren en
onderzoeken

nvt

Cijfer

4.Creëren en organiseren

nvt

5.Representeren

15

15

<ENGELSE
VERTALING>

3&4 (lintm inor)

O.Nyirubugar
a

Hoorcollege

<COM>

TOETS01

Portfolio 1

Eng

x

x

PORTFOLIO

25%

5,5

Cijfer

1. Analyseren en
onderzoeken

TOETS02

Masterproof 1

Eng

x

x

OPDRACHT

25%

5,5

3.8 / 4.9

Cijfer

4.Creëren en organiseren

TOETS03

Portfolio 2

Eng

x

x

PORTFOLIO

25%

5,5

4.8 / Blok 5

Cijfer

5.Representeren

TOETS04

Masterproof 2

Eng

x

x

OPDRACHT

25%

5,5

4.8 / Blok 5

Cijfer

CO-HMVT18-MINI

Miniscriptie

Mini Thesis

TOETS01

Projectplan

Project Plan

TOETS02

Onderzoeksverslag

Research Report

Werkcollege
x

x
x

x

5,5

wc

IND.OPDR

25%

5,5

wc

IND.OPDR

75%

5,5
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336

nvt
nvt
nvt
nvt

Roggeveen
1.8 / 2.10 of
3.8 / 4.10
2.8 / 3.10 of
3.8 / 4.10

84

1,2

35

385

V/O

nvt

Cijfer

nvt

5.2 Deeltijd
Jaar 4
Blokken

Studiepunten

4

Onderw ijseenheid
(* Kw alitatieve eis voor BSA)

4

Cijfer / V/O

TOETS01

Analyserapport

x

Werkcollege GROEPSOPDR

50%

5,5

1.9 / 2.10

V/O

Marketingcommunicatieplan & bri x

Werkcollege GROEPSOPDR

50%

5,5

1.9 / 2.10

Cijfer

5,5

Elk blok in w eek
9 inleveren met
max 2 kansen p/j

5,5

Elk blok in w eek
9 inleveren met
max 2 kansen p/j

CO-DT-STG1-H-17

Praktijkervaring/stage

TOETS01

Stageportfolio

CO-DT-STG2-H-17

Praktijkervaring/stage 2*

TOETS01

X

X

X Practicum
Portfolio

X

X

X

Totaal aantal studiepunten stage

23

CO-DT-PROEF-H-18 Praktijkproef **
TOETS01

Projectplan

TOETS02

Verantw oordingsverslag

TOETS03

Beroepsproduct

TOETS04

Taaltoets

CO-DT-PUB-H-18

Publicatie
Publicatie beroepsproduct

100%

Portfolio

100%

<WV>
x

x

IND.OPDR

10%

5,5

x

x
CONSULTANC

IND.OPDR

45%

5,5

x

x
CONSULTANC BEROEPSPRD

45%

5,5

x

xCONSULTANC

IND.OPDR

1.4/1.6 of 3.4/
3.6
2.8 / 3.8 of 4.8 /
Blok 5
2.8 / 3.8 of 4.9 /
Blok 5
2.8/ 3.8 of 4.8 / Blok

5,5
x

IND.OPDR

Contacturen

(Zelf)studieuren

Toets
duur
(m in)

Roggeveen

1,2,3,4

28

182

nvt

Poll

1, 4 (2, 3, 5)

420

nvt

Poll

1, 4 (2, 3, 5)

420

nvt

Roggeveen

1.2.4

TCV

4

Cijfer

5,5

CONSULTANC

x

Com petenties

Cijfer

X

Stageportfolio

30

TOETS01

5,5

X

Module
coordinator

Herkansing
m om ent

TOETS02

15

26

3

Toets m om ent
Minim um cijfer

Reclam estrategie &
Conceptontw ikkeling

Totaal aantal studiepunten blok 1

3

2

Deeltoetsen
w egingsfactor

CO-DT-RC-H-18

4

15

1

Werkvorm
(* aanw ezig- Toetsvorm
heidsplicht)

100%

686

nvt

Cijfer
Cijfer
Cijfer
V/O
Cijfer

2.8/ 3.10 of 4.8/
Blok 5

42

nvt

Cijfer

Totaal aantal studiepunten afstuderen

*Invulling van de minorruimte kan zoals bepaald in artikel 3.3 van deze Onderwijs - en Examenregeling. Minoren en keuze-eenheden waarvoor de student zich kan inschrijven zonder individuele toetsing van de examencommissie zijn opgenomen in een lijst die is gepubl
* Stage is 15 of 30 punten. Bij 15 punten volgt de student een minor buiten HHS (binnen HHS is geen ruimte voor het volgen van minoren in de avond)
** Om aan de praktijkproef te mogen deelnemen, geldt de instapeis voor deeltijd studenten;
Propedeuse behaald;
115 studiepunten in de hoofdfase.
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ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING
Onderwijs- en Examenregeling Bachelor Communicatie
CROHO 34405
De Haagse Hogeschool
2018-2019

Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Management en Organisatie op 16 juli 2018
verkregen advies en instemming door de Faculteitsraad en opleidingscommissie op 16 juli
2018
conform art. 16 lid 3 sub a en b resp. art. 21 lid 1 en art. 22 van het
Medezeggenschapreglement Haagse Hogeschool 2017.
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studiepunten dat de student ten minste 5/6e van de na aftrek van vrijstellingen te
behalen studiepunten uit de propedeutische fase, zo nodig af te ronden naar boven,
moet hebben behaald. ........................................................................................ 58
4. Indien de student aan het eind van zijn eerste jaar van inschrijving niet heeft
voldaan aan lid 2 of, indien van toepassing, lid 3 van dit artikel, wordt aan hem een
negatief bindend studieadvies uitgebracht. ............................................................ 58
5. Indien naar oordeel van de examencommissie de persoonlijke omstandigheden van
de student hiertoe aanleiding geven, kan het uitbrengen van een studieadvies worden
uitgesteld. De procedure hiervoor is beschreven in artikel 7.5. ................................. 58
Artikel 7.3 Positief studieadvies ........................................................................... 58
De student aan wie een positief studieadvies is uitgebracht, mag zijn opleiding
voortzetten. ...................................................................................................... 58
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Artikel 7.4 Negatief bindend studieadvies .............................................................. 59
1. De student aan wie een negatief bindend studieadvies is uitgebracht, mag zich niet
meer inschrijven voor diezelfde bacheloropleiding aan De Haagse Hogeschool. ........... 59
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c. de opleiding heeft voor elke onderwijseenheid ten minste één herkansing in
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specifiek karakter, zoals een stage of selecterend project, waarvoor een herkansing
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d. aan de student een waarschuwing is afgegeven op een zodanig tijdstip dat de
student de mogelijkheid had zijn studieresultaten te verbeteren; ............................... 59
e. er rekening is gehouden met persoonlijke omstandigheden voor zover de student
tijdig bij de examencommissie hierom heeft verzocht; ............................................. 59
f. de student in de gelegenheid is gesteld om door de examencommissie gehoord te
worden voordat het (negatief bindend) studieadvies is uitgebracht. ........................... 59
3. Indien tijdens een studiejaar een negatief bindend studieadvies aan de student is
uitgebracht, wordt zijn inschrijving door het College van Bestuur beëindigd met ingang
van de tweede hele maand volgend op de maand waarin het negatief bindend
studieadvies schriftelijk of per hogeschoolemail of het op dat moment bij de school
bekende courante emailadres van de student uitgebracht. Indien de student zijn
inschrijving eerder wil beëindigen, moet hij daartoe tijdig een verzoek indienen bij de
Centrale Studenten Inschrijving. ........................................................................... 59
Artikel 7.5 Persoonlijke omstandigheden en uitstel van het studieadvies .................... 59
1. De examencommissie kan, na kennis genomen te hebben van een gemotiveerd
advies van de studentdecaan, beslissen om het uitbrengen van het studieadvies uit te
stellen indien de persoonlijke omstandigheden van de student hiertoe aanleiding geven.
Aan dit uitstel wordt een termijn verbonden, waarna alsnog een studieadvies wordt
uitgebracht. Ook wordt aangegeven aan welke studievoortgangsnorm de student na
deze termijn dient te voldoen. Tevens kan de examencommissie beslissen om nadere
voorwaarden aan het uitstel te verbinden. De beslissing tot uitstel, inclusief de termijn,
de studievoortgangsnorm waaraan na uitstel moet zijn voldaan en de eventuele nadere
voorwaarden, wordt schriftelijk of per e-mail aan het hogeschoolmailadres of het op dat
moment bij de school bekende courante emailadres van de student uitgebracht. ......... 59
2. Indien de student wil dat de examencommissie rekening houdt met zijn persoonlijke
omstandigheden, dan moet hij de studentendecaan en zijn studie(loopbaan)begeleider
over deze omstandigheden informeren op het moment dat deze zich voordoen, of zo
spoedig mogelijk daarna. Ook moet de student voor 1 juli, tenzij de omstandigheden zich
na 1 juli hebben voorgedaan, een gemotiveerd en onderbouwd verzoek bij de
examencommissie indienen om het uitbrengen van het studieadvies vanwege deze
persoonlijke omstandigheden uit te stellen. De student is zelf verantwoordelijk voor het
melden van de omstandigheden en het aannemelijk maken van daardoor ontstane
studievertraging, het doen van een verzoek bij de examencommissie en voor het in
overleg met de studieloopbaanbegeleider opstellen van een studieplan om eventuele
studievertraging te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.................................. 59
3. Uitsluitend de volgende persoonlijke omstandigheden kunnen, ter beoordeling van
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van een studieadvies: ......................................................................................... 59
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samenlevingsverband; ........................................................................................ 60
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langdurige psychische en/of sociale problemen in het eigen
samenlevingsverband; ........................................................................................ 60
3°
andere omstandigheden die als bijzondere familieomstandigheden worden
aangemerkt; ...................................................................................................... 60
e. het beoefenen van topsport of andere activiteiten op hoog niveau waarbij de
student behoort tot de (inter)nationale top van zijn discipline en hieraan ten minste 15
uur per week besteedt; ....................................................................................... 60
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Voorwoord

Elke opleiding is wettelijk verplicht (art. 7.13 lid 1 WHW) te voorzien in een Onderwijs- en
Examenregeling (OER). Deze regeling bevat informatie over de opleiding en de geldende
procedures en rechten en plichten met betrekking tot het onderwijs en de examens. De OER
is, samen met het Onderwijsleerplan (OLP), te zien als het opleidingsdeel van het
studentenstatuut en wordt daarom ook wel Studentenstatuut deel 2 genoemd. Samen met
het Studentenstatuut deel 1, waarin de regels zijn vastgelegd die voor alle studenten van De
Haagse Hogeschool gelden, vormt de OER ‘het studentenstatuut’ (art 7.59 WHW).

De opleidings-OER wordt jaarlijks vastgesteld door de directeur van de faculteit waar de
opleiding toe behoort en geldt voor de duur van één studiejaar. Een OER van een vorig
studiejaar is dan ook niet meer geldig in een nieuw studiejaar, tenzij in de OER anders is
bepaald. Er wordt voorzien in overgangsmaatregelen als er zaken voor de zittende studenten
worden gewijzigd t.o.v. het vorige studiejaar. Deze overgangsmaatregelen zijn apart
beschreven in elke OER.
Besluitvorming
Het College van Bestuur stelt ieder jaar de model-OER vast, na deze aan de Hogeschoolraad
te hebben voorgelegd (art. 7 lid 4 sub c en d Reglement Medezeggenschap).Deze model-OER
wordt door elke opleiding gebruikt om een opleidings-OER van te maken. Dit jaar is voor het
eerst een concept-model OER naar de opleidingen gestuurd. Deze werkwijze bewerkstelligt
dat alle geledingen van de opleiding gezamenlijk input kunnen leveren op de hogeschool brede
bepalingen van de OER.
In het studiejaar 2018-2019 kent elke opleiding of groep van opleidingen een
opleidingscommissie welke, naast de faculteitsraad, als wettelijk medezeggenschapsorgaan
functioneert. Deze organen hebben op delen van de OER verschillende advies- en
instemmingsrechten. De directeur van de faculteit kan de opleidings-OER-en aldus pas
vaststellen nadat de te onderscheiden decentrale medezeggenschapsorganen, te weten de
faculteitsraad en de opleidingscommissie(s) hun rechten hebben uitgeoefend. De basis
hiervoor is neergelegd in het Medezeggenschapsreglement van de Haagse Hogeschool,
laatstelijk gewijzigd op 15 februari 2017.
De OER geeft de wederzijdse rechten- en plichten van de opleiding en de student weer. Met
uitzondering van de bepalingen op het gebied van onderwijs en studiebegeleiding/coaching
geldt de OER echter ook voor extranei. Waar ‘student’ staat, kan in voorkomende gevallen
dus ook ‘extraneus’ worden gelezen. Omwille van de leesbaarheid wordt de student in de
OER aangeduid met ‘hij’. Hier wordt eveneens ‘zij’ bedoeld.
Daar waar in de OER sprake is van de aanduiding ‘schriftelijk(e)’ kan ook per email worden
verstaan.
Het onderwijs wordt per blok geëvalueerd door het Beleid Advies en Kwaliteitsteam van het
faculteitsbureau.
(art. 7.13 lid 2 sub a1WHW)
Deze OER is beschikbaar in digitale vorm op Studentennet. Een papieren versie ligt ter inzage
bij de frontoffice van de Faculteit Management en Organisatie.
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Begripsbepalingen
In deze Onderwijs- en Examenregeling wordt verstaan onder:
Bacheloropleiding

Beroep
Bezwaar
College van Beroep voor
de Examens
College van Bestuur
Competentie

Coach
Contactuur

CROHO
Deeltijdopleiding

Deeltoets
Driejarig HBO-traject

Duale opleiding

Een zelfstandige opleiding met propedeutische fase met een
studielast van 180 of 240 studiepunten die leidt tot het
behalen van de graad Bachelor als bedoeld in art.7.3a lid 2 sub
b WHW.
Rechtsgang bij het College van Beroep voor de Examens of de
Geschillenadviescommissie, gericht op heroverweging door
een ander orgaan.
Rechtsgang bij de examencommissie of een ander orgaan dat
een besluit met rechtsgevolg heeft genomen, gericht op
heroverweging door hetzelfde orgaan.
Het College van Beroep voor de Examens van de Haagse
Hogeschool (art. 7.60 WHW, zie ook het Reglement College
van Beroep voor de Examens in het Studentenstatuut deel 1.
Het bestuur van de hogeschool (art 10.2 WHW, art 1.1 sub j
WHW).
Een geïntegreerd geheel van kennis, vaardigheden, inzicht en
houding, dat nodig is om in een beroepscontext
beroepsproducten te realiseren die aan de geldende
kwaliteitseisen voldoen.
Functionaris die de student helpt in zijn studievoortgang en op
persoonlijk en professioneel vlak
Een onderwijs uur waarbij een docent of een gekwalificeerd
begeleider fysiek aanwezig is, dan wel op een andere wijze
persoonlijk contact heeft met de student. Onder contacttijd
vallen onder meer hoor- en werkcolleges, studiebegeleiding,
stagebegeleiding, toetsen en examens, en ook persoonlijke en
studieloopbaanbegeleiding, voor zover de instelling dit voor
alle studenten heeft geprogrammeerd. Tijd voor zelfstudie,
(onbegeleide) tijd voor stages/werkplekleren,
afstudeeronderzoek en scriptie behoort niet tot de contacttijd.
Het aantal contacturen is per onderwijseenheid vermeld,
waarbij ook de toetstijd is opgeteld.
Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs
Een opleiding waarbij eisen mogen worden gesteld omtrent het
verrichten van werkzaamheden indien deze werkzaamheden in
de OER/OLP worden aangemerkt als onderwijseenheden (art.
7.27 WHW).
Een onderzoek naar kennis, inzicht en/of vaardigheden van de
student waaraan een resultaat wordt toegekend en dat
onderdeel uitmaakt van een toets (zie verderop)
Een traject binnen een bacheloropleiding met een studielast
van 180 studiepunten en een nominale studieduur van drie jaar
dat alleen toegankelijk is voor bezitters van een vwo-diploma
of een daaraan naar het oordeel van de hogeschool
gelijkgesteld diploma (art. 7.9a WHW).
Een opleiding waarin het volgen van onderwijs (onderwijsdeel)
gedurende een of meer perioden wordt afgewisseld met
beroepsuitoefening (praktijkdeel) in verband met dat onderwijs
(art. 7.7 lid 2 WHW). De beroepsuitoefening vindt plaats op
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EC
Examen

Examencommissie

Examinator
Extraneus

Faculteit
Faculteitsdirecteur
Faculteitsraad
Fraude
Functiebeperking
Getuigschrift

Hogeschool
Honoursprogramma
Hoofdfase
Keuze-eenheid

Major
Minor

basis van een overeenkomst gesloten door de opleiding, de
student en de werkgever (art. 7.7 lid 5 WHW).
European Credit; Een EC is de eenheid van de studielast in het
ECTS, European Credit Transfer System. Een EC is gelijk aan
een studiepunten staat voor 28 studiebelastingsuren.
Het examen is afgelegd indien de toetsen van de tot een
opleiding of propedeutische fase van een opleiding behorende
onderwijseenheden met goed gevolg zijn afgelegd, voor zover
de examencommissie niet heeft bepaald dat het examen
tevens omvat een door haar zelf te verrichten onderzoek naar
de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de examinandus
(art. 7.10 lid 2 WHW).
Het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of
een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en
examenregeling stelt aan kennis, inzicht en vaardigheden die
nodig zijn voor het verkrijgen van een graad (art. 7.12 lid 2
WHW). Tevens is de Examencommissie verantwoordelijk voor
het borgen van de kwaliteit van de organisatie en de
procedures rondom tentamens en examens (7.12b lid 1 sub e
WHW).
Een door de examencommissie aangewezen docent of
gecommitteerde die belast is met het afnemen van toetsen en
het vaststellen van de uitslag daarvan (art. 7.12c lid 1 WHW).
Degene die door de hogeschool is ingeschreven als extraneus
en die volgens art. 7.36 WHW uitsluitend het recht heeft om
de toetsen van de onderwijseenheden behorende tot de
opleiding, alsmede de examens behorende tot de opleiding af
te leggen en in principe recht heeft op toegang tot de
inrichtingen en verzamelingen van de hogeschool (zoals de
bibliotheek).
Een groep van opleidingen onder bestuur van een
faculteitsdirecteur.
De functionaris die de faculteit bestuurt.
Een deelraad zoals bedoeld in art. 10.25 WHW als
medezeggenschapsorgaan verbonden aan een faculteit.
Zie de beschrijving in artikel 8.1.
Een zichtbare of onzichtbare beperking in het functioneren als
gevolg van een fysieke of mentale beperking of een chronische
ziekte.
Het bewijsstuk dat uitgereikt wordt wanneer de
examenkandidaat het propedeutisch of afsluitend examen van
de opleiding met goed gevolg afgelegd heeft (art. 7.11 lid 1
WHW).
De Haagse Hogeschool.
Een programma binnen een opleiding bovenop de studielast
van het reguliere bachelorprogramma waarvoor vooraf
vastgestelde selectiecriteria gelden
Het deel van de opleiding dat volgt op de propedeutische fase.
Een onderwijseenheid die kan worden ingezet ter invulling van
de minorruimte. Dit kan een keuzemodule of vakken van het
majoronderwijs van een andere opleiding, al dan niet binnen de
hogeschool, betreffen.
Dat deel van de opleiding waarmee de student in staat
gesteld wordt het competentieprofiel te verwerven.
Een samenhangende onderwijseenheid van 15 of 30
studiepunten ter invulling van de minorruimte.
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Minorruimte

Modulebeschrijving

Onderwijs- en
Examenregeling (OER)
Onderwijsdeel
Onderwijseenheid

Onderwijsleerplan
Onderwijsprogramma

Onregelmatigheid
Opleiding

Opleidingscommissie

OSIRIS
OSIRIS-Zaak
Overmacht
Participatieplicht
Plagiaat
Praktijkdeel
Praktische oefening

Het deel van de opleiding dat de student zelf kan invullen ter
algemene verbreding of ter inhoudelijke verdieping van de
competenties uit de major. De minorruimte bedraagt 30 of 45
studiepunten voor vierjarige nederlandstalige se opleidingen en
15 tot 30 studiepunten voor deeltijdse, duale en driejarige
opleidingen.
Beschrijving van de inhoud van een onderwijseenheid, waarin
tevens voor zover van toepassing informatie over onder andere
de voertaal, toetsing en verplichte deelname aan praktische
oefeningen is opgenomen. De modulebeschrijvingen zijn te
vinden in: Blackboard en Osiris.
De regeling waarin adequate en heldere informatie over de
opleiding is opgenomen, alsmede de geldende procedures en
rechten en plichten ten aanzien van het onderwijs en de
examens (art. 7.13 lid 1 en 2 WHW).
Het gedeelte van de duale opleiding dat bestaat uit het volgen
van het door de opleiding verzorgde onderwijs.
Een samenhangend onderdeel van de opleiding dat afgesloten
wordt met een toets en dat kan bestaan uit meerdere
deeltoetsen (art. 7.3 lid 2 WHW). Een onderwijseenheid kan
tevens worden aangeduid als ‘cursus’, ‘vak’ of ‘module’.
Bijlage 2 van de OER dat o.a. de onderwijseenheden,
semesters, competenties, werkvormen, contacturen en
zelfstudie-uren vermeldt en wordt afgekort tot OLP.
Het geheel van onderwijseenheden (inclusief stages en door de
student te kiezen onderwijseenheden in de minorruimte) en de
daaraan verbonden toetsen die behoren tot de propedeutische
fase en de hoofdfase of tot het Ad-programma.
Zie de omschrijving in art. 8.1.
Een opleiding is een samenhangend geheel van
onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van
competenties of doelstellingen op het gebied van kennis,
inzicht, attitudes en vaardigheden waarover degene die de
opleiding voltooit, dient te beschikken (art. 7.3 lid 2 WHW).
Opleidingen kunnen in voltijdse, deeltijdse en duale vorm
worden aangeboden. Waar in deze OER sprake is van een
opleiding, wordt een bacheloropleiding bedoeld, inclusief het
Ad-programma, indien een opleiding dit programma kent.
De commissie die voor elke opleiding of groep van opleidingen
wordt ingesteld en tot taak heeft te adviseren over het
bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding.
(art. 10.3c WHW en art. 10.17 WHW 3de t/m 8ste lid). De
opleidingscommissie is een medezeggenschapsorgaan.
Het digitale studievolgsysteem waarin alle studiegegevens van
alle studenten zijn opgenomen.
Applicatie van OSIRIS waarmee de student, verzoeken,
bezwaren en klachten kan indienen bij de examencommissie
en bij het Loket Rechtsbescherming.
Van overmacht is sprake in geval van een onmogelijkheid om
een verplichting na te komen die niet aan de desbetreffende
(tekortschietende) persoon kan worden toegerekend.
Een plicht voor de student om actief te participeren tijdens een
praktische oefening of in de voorbereiding daarvan.
Zie de omschrijving in hoofdstuk 8.1.
Het gedeelte van een duale opleiding dat bestaat uit
beroepsuitoefening en dat deel uitmaakt van het onderwijs.
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Profileringsfonds

Propedeutische fase

Student
Studentendecaan
Studentenstatuut

Studieadvies

Studiejaar

Studieloopbaanbegeleider

Studiegids

Een praktische oefening (art. 7.13 lid 2 sub d WHW) die
gericht is op het verwerven van bepaalde vaardigheden.
Daaronder vallen in ieder geval de scriptie, het maken van een
werkstuk of proefontwerp, het doen van een stage, deelname
aan veldwerk of excursies en het uitvoeren van proeven of
experimenten.
Naam van het fonds dat de instelling bij wijze van voorziening
van financiële ondersteuning van vierjarige nederlandstalige
studenten heeft ingesteld.
Het gaat om studenten bij wie een bijzondere persoonlijke
omstandigheid tot studievertraging heeft geleid of zal leiden
(art. 7.51 WHW).
De eerste periode van een bacheloropleiding met een studielast
van 60 ects, voorafgaand aan de hoofdfase, waarin studenten
inzicht krijgen in de inhoud van de opleiding en het
toekomstige beroep. Aan het einde van deze fase is selectie en
verwijzing mogelijk (art. 7.8 lid 2 WHW).
Degene die door de hogeschool is ingeschreven voor een
opleiding en het recht heeft om deel te nemen aan het
onderwijs en toetsing van de opleiding.
De onafhankelijke functionaris die studenten adviseert en
begeleidt bij persoonlijke problemen van materiële en
immateriële aard, en waar nodig bemiddelt.
Het studentenstatuut bestaat uit twee delen: het instelling
specifieke deel (deel 1) en het opleiding specifieke deel (deel
2). Het eerste deel bevat de rechten en plichten van de
studenten en de hogeschool en een overzicht van de
regelingen die de rechten van de studenten beschermen. Het
tweede deel bevat de OER, een algemene beschrijving van de
studieopbouw, de studentenvoorzieningen en de faciliteiten
betreffende de studiebegeleiding (art. 7.59 WHW).
Advies aan de student over de voortzetting van de studie
binnen of buiten de opleiding, dat wordt uitgebracht uiterlijk
aan het einde van het eerste jaar van inschrijving voor de
propedeutische fase en zolang de student het propedeutische
examen niet behaald heeft (art. 7.8b WHW). Bij een
deeltijdopleiding regelt het bestuur het tijdstip waarop het
advies wordt uitgebracht. Het studieadvies kan worden
onderscheiden in een positief en negatief bindend studieadvies
en kan ook met voorwaarden worden uitgesteld indien er
sprake is van bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31
augustus van het daaropvolgende jaar, tenzij het
opleidingsprogramma niet op 1 september start. In dat geval
dient de afwijkende begindatum te zijn vermeld in de
jaarplanning (bijlage bij de OER) en wordt onder studiejaar
verstaan de periode van 12 maanden vanaf de start van het
opleidingsprogramma.
Een door de opleiding aangewezen begeleider die het proces
ondersteunt waarin de student sturing geeft aan de inhoud van
zijn onderwijsprogramma door middel van activiteiten die erop
gericht zijn dat de student zicht krijgt op de eigen motivatie,
drijfveren, talent en visie.
Informatiegids voor studenten voor een of meer opleidingen
welke in ieder geval de OER en het OLP bevat en praktische
informatie.
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Studiepunt
Toets

Toetsregels

Topprestatie
Topsporter

Variant
Verkort programma

Versneld programma
Voltijdopleiding
Werkdag

WHW
WSF2000

De eenheid om studielast in uit te drukken. Eén studiepunt is
volgens het European Credit Transfer System (ECTS) gelijk aan
28 uur studie (artikel 7.4, lid 1, WHW).
Een onderzoek naar kennis, inzicht en vaardigheden van de
student, alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dat
onderzoek. Een toets kan bestaan uit verschillende deeltoetsen
of voortgangstoetsen. Het begrip ‘toets’ staat gelijk aan begrip
‘tentamen’ als bedoeld in artikel 7.10, WHW.
De nadere bepalingen met betrekking tot de uitvoering van
toetsen en deeltoetsen. Deze kunnen onder meer betrekking
hebben op inschrijving, aanwezigheid, de inleverwijze en
–termijn van opdrachten, gedrag, toegestane hulpmiddelen en
verboden handelingen.
Prestatie op hoog niveau waarbij de student behoort tot de
(inter)nationale top in zijn discipline, ter beoordeling van het
College van Bestuur.
Een student die nationaal of internationaal op het hoogste
niveau meedoet aan wedstrijden en die via het NOC*NSF een
status heeft gekregen of een student die op het hoogste
landelijk niveau zijn sport bedrijft, waarbij sprake moet zijn van
een gemiddelde tijdsbesteding van ten minste 15 uur per
week.
De inrichting van een opleiding in voltijd, deeltijd of duaal.
Een bachelorprogramma waarvan het studieprogramma
zodanig is ingericht dat de opleidingsduur wordt verkort
vanwege individuele vrijstellingen op grond van de
vooropleiding van de student.
Een bachelorprogramma waarvan het reguliere aantal
studiepunten binnen een kortere doorlooptijd wordt
aangeboden en getoetst.
Een opleiding waarbij de praktische vorming (stage) deel
uitmaakt van het onderwijs.
Alle dagen van het jaar met uitzondering van zaterdagen,
zondagen, de verplichte feestdagen en de vakantiedagen zoals
formeel vastgesteld voor medewerkers en studenten van de
hogeschool.
Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek,
te raadplegen via www.wetten.nl.
Wet op de Studiefinanciering 2000 en latere aanvullingen en
wijzigingen.
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Onderwijs- en Examenregeling
HOOFDSTUK 1.
Artikel 1.1

ALGEMENE BEPALINGEN

Reikwijdte

1. Deze Onderwijs- en Examenregeling is van toepassing op de voltijdse en deeltijd variant
en de 3 jarig Engelstalige track van de opleiding Communicatie in het studiejaar 20182019.
2. De student kan geen rechten ontlenen aan Onderwijs- en Examenregelingen die golden in
voorafgaande studiejaren, tenzij expliciet is aangegeven dat deze deel uitmaken van een
overgangsregeling als bedoeld in artikel 3.5.
Artikel 1.2

Informatievoorziening

1. De opleiding verstrekt reguliere informatie over het onderwijs tijdig aan de student via het
Studentennet of Blackboard.
2. De opleiding stelt het les- en toetsrooster voor een gehele onderwijsperiode ten minste
10 werkdagen voor aanvang van de periode aan de student ter beschikking.
3. De opleiding brengt geen wijzigingen meer aan in roosters die aan de student ter
beschikking zijn gesteld, tenzij er sprake is van onvoorziene omstandigheden. In dat geval
maakt de opleiding roosterwijzigingen zo spoedig mogelijk bekend.
4. De student is verantwoordelijk voor het regelmatig raadplegen van zijn hogeschool-emailadres, het Studentennet en Blackboard.
5. Communicatie met de examencommissie vindt plaats, via OSIRIS Zaak.
Artikel 1.3

De examencommissie

1. Elke faculteit van de hogeschool heeft één of meerdere examencommissies. Voor de
opleiding Communicatie is dit de examencommissie ESCOM. De examencommissie is
bereikbaar via examencommissieESCOM@hhs.nl en tijdens inloopspreekuur. Verzoeken
aan de examencommissie worden digitaal behandeld via OSIRIS Zaak, een module van
OSIRIS. OSIRIS Zaak is te vinden op een apart tabblad in OSIRIS. Een korte handleiding
is terug te vinden op de OSIRIS-pagina van het intranet.
2. De examencommissie is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of
een student voldoet aan de voorwaarden die de Onderwijs- en Examenregeling stelt ten
aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het slagen voor het
examen en het verkrijgen van het getuigschrift .
3. De taken en bevoegdheden van de examencommissie zijn vastgelegd in het Reglement
Examencommissies van de hogeschool. De regels over de uitvoering van deze taken en
bevoegdheden zijn vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement van de examencommissie.
4. Een student kan zich tot de examencommissie wenden vanwege onder meer een verzoek
voor:
a. vrijstelling van een of meer toetsen;
b. vrijstelling van de verplichting tot deelname aan praktische oefeningen met het oog
op de toelating tot het afleggen van de desbetreffende toets, al dan niet onder
oplegging van vervangende eisen;
c. ontheffing van de ingangseis voor het afleggen van een toets;
d. toelating tot verkorte of versnelde routes;
e. toelating tot een honoursprogramma;
f. toelating tot een minor of andere invulling van de minorruimte;
g. verlenging van de geldigheidsduur van een met goed gevolg afgelegde toets of
deeltoets;
h. uitstel van de uitreiking van een getuigschrift;
i. voorzieningen en aanpassingen vanwege een functiebeperking of chronische ziekte;
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j.

studiefaciliteiten vanwege het beoefenen van topsport of het leveren van
topprestaties op cultureel of ander gebied;
k. af te wijken van de Onderwijs- en Examenregeling indien de toepassing daarvan zou
leiden tot onbillijkheid van overwegende aard; dan wel
l. een bezwaar tegen een beoordeling door een examinator.
Artikel 1.4

Rechtsbescherming

1. Een student kan bezwaar aantekenen bij de examencommissie tegen:
a. het niet tijdig bekend maken van het resultaat van een toets of deeltoets;
b. een beoordeling door een examinator;
c. de wijze waarop een kennelijke fout, als bedoeld in lid 6, wordt hersteld.
2. Een student moet zijn bezwaarschrift indienen binnen 20 werkdagen na de officiële
publicatie van het resultaat in OSIRIS, dan wel binnen 20 werkdagen na de datum waarop
het resultaat in OSIRIS gepubliceerd had moeten worden indien het bezwaar zich richt
tegen het niet tijdig bekend maken van een resultaat.
3. Indien de examencommissie dit noodzakelijk acht, belegt zij een zitting waarin zowel de
student als de examinator gehoord worden.
4. Indien de examinator tegen wie het bezwaar is gericht lid is van de examencommissie,
neemt hij geen deel aan de behandeling van het bezwaar.
5. De examencommissie deelt haar beslissing schriftelijk mee aan de student, uiterlijk 15
werkdagen na de dag waarop zij het bezwaarschrift van de student heeft ontvangen.
6. De examencommissie kan een kennelijke fout in OSIRIS tot uiterlijk twee maanden na de
datum waarop de toets of deeltoets is afgenomen herstellen. De examencommissie deelt
dit herstel schriftelijk mee aan de student.
7. Tegen een beslissing van een examinator of van de examencommissie kan een student
binnen zes weken beroep instellen bij het Loket Rechtsbescherming via OSIRIS Zaak.
Deze termijn begint te lopen met ingang van de dag na de schriftelijke bekendmaking van
de beslissing aan de student. De procedure en de eisen waaraan een beroepsschrift moet
voldoen zijn beschreven in het Studentenstatuut deel 1.
8. Met een beslissing wordt gelijkgesteld: een weigering om te beslissen binnen de daarvoor
krachtens de wet of deze regeling gestelde termijn, of, bij het ontbreken van een
dergelijke termijn binnen 6 werkweken.
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HOOFDSTUK 2.

Artikel 2.1

OPLEIDING

Doel van de opleiding

Communicatie is overal. Tussen mensen, maar ook in organisaties. Om al die processen te
begeleiden en te managen is de maatschappij op zoek naar scherpe, oplossingsgerichte
denkers die situaties snel kunnen doorgronden. De communicatieprofessional is de spin in
het web van de organisatie: iemand die onderzoekt, coacht, maar vooral verbindt.
In vier jaar (respectievelijk 3 jaar) bereidt de opleiding Communicatie de student voor om
deze positie in te nemen. Vijf landelijk vastgestelde beroepscompetenties vormen de basis
van het curriculum dat de theorie steeds met de praktijk verbindt. In de tweede helft van de
studie krijgt de student de gelegenheid zelf accenten aan te brengen in het
studieprogramma door middel van minoren, stage en afstudeeropdracht.
Artikel 2.2

Opleidingsprofiel

Deze opleiding is gebaseerd op het landelijk opleidingsprofiel dat te vinden is op
http://www.vereniginghogescholen.nl/opleidingsprofielen. Dit profiel bevat de volgende
competenties:
1. Analyseren en onderzoeken: de communicatieprofessional signaleert voor zijn organisatie
of opdrachtgever op proactieve wijze ontwikkelingen in de interne en externe omgeving. Hij
signaleert relevante ontwikkelingen in de politieke, maatschappelijke, economische,
technologische, interculturele en specialistische omgeving en zet die informatie om naar voor
de organisatie relevante kennis. Hij initieert, voert uit, rangschikt en beoordeelt de resultaten
van onderzoek en analyse. Hij bepaalt de relevantie van de gesignaleerde trends,
gedragsveranderingen en verschuivingen op (inter)nationaal niveau en plaatst deze in het
perspectief van de korte, middellange en lange termijn. Hij brengt de resultaten op het niveau
van strategische beleidsvorming en vertaalt deze in conclusies en aanbevelingen.
2. Ontwikkelen van en adviseren over communicatiebeleid: de communicatieprofessional
adviseert over en ontwikkelt communicatiebeleid dat bijdraagt aan een optimale realisatie van
de organisatiedoelen en organisatiestrategie. Hij is zich bewust van de wederzijdse
beïnvloeding van communicatiebeleid en andere beleidsterreinen. Vervolgens kan hij op grond
van het vastgestelde communicatiebeleid bepalen wat de beste strategie is om de
communicatiedoelen te bereiken. Hij kan een verantwoord advies geven over in te zetten
communicatiemiddelen, rekening houdend met doelstellingen, doelgroep(en), publieksgroepen
en actoren. Hij overziet daarbij de financiële en budgettaire consequenties van zijn keuzes en
maakt in het keuzeproces ook een maatschappelijke en ethische afweging.
3. Plannen en organiseren: de communicatieprofessional organiseert en plant de uitvoering
van het communicatiebeleid van de organisatie en van de communicatiemiddelen, met
inachtneming van de beleidscyclus. Hij creëert draagvlak voor meer of minder omvangrijke
en complexe communicatieprojecten, stuurt deze aan, coördineert en legt verantwoording af
over de behaalde resultaten aan de (interne) opdrachtgever.
4. Creëren en realiseren: om communicatiedoelstellingen bij diverse doelgroepen te kunnen
bereiken, moeten communicatiemiddelen gerealiseerd worden. Het kan hier gaan om zowel
periodieke als niet-periodieke activiteiten voor interne of externe doelgroepen. De
communicatieprofessional
verzorgt
ontwerp,
uitvoering
en
productie
van
communicatiemiddelen (concepten, middelen en content).
5. Representeren: de communicatieprofessional heeft kennis van de organisatie en geeft blijk
van voldoende omgevingssensitiviteit om als ambassadeur voor het bedrijf op te treden
wanneer de organisatie gevraagd of ongevraagd in de openbaarheid treedt. Hij kan issues en
informatie voor verschillende doel- en publieksgroepen op hun waarde schatten en zodanig
communiceren dat recht wordt gedaan aan de belangen en het imago van de organisatie.
Artikel 2.3

Inrichting van de opleiding
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De opleiding Communicatie wordt aangeboden in een Nederlandstalige vierjarige track en een
deeltijd variant en een Engelstalig 3 jarige track.
Artikel 2.4

Voertaal

1. Het onderwijs wordt aangeboden deels in het Nederlands deels in het Engels. bij de
voltijd variant. Het onderwijs wordt aangeboden in het Engels bij de driejarige HBO track
ICM.
2. Indien een onderwijseenheid wordt aangeboden in een andere taal, dan wordt dit expliciet
aangegeven in de modulebeschrijving van de desbetreffende onderwijseenheid, conform
de Gedragscode Vreemde Talen in het Studentenstatuut deel 1.
Artikel 2.5

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding vindt plaats op grond van het Reglement In- en Uitschrijving
Bacheloropleidingen van de hogeschool. Informatie over toelatingseisen en –voorwaarden is
http://www.dehaagsehogeschool.nl/bachelorstudies/toelatingte
vinden
op
inschrijving/toelating-inschrijving.
Artikel 2.6

Studielast

De studielast van de vierjarige track en zijn deeltijd variant opleiding 240 studiepunten,
waarvan 60 studiepunten in de propedeutische fase en 180 studiepunten in de hoofdfase. In
afwijking hiervan bedraagt de studielast van het driejarige HBO-traject, als bedoeld in artikel
2.8, 180 studiepunten, waarvan 60 studiepunten in de propedeutische fase en 120
studiepunten in de hoofdfase.
Artikel 2.8

Driejarige HBO-trajecten en verkorte routes

1. De opleiding kent een driejarig Engelstalig HBO-traject (ICM-traject). Dit is een compact,
verdiepend traject met een studielast van 180 studiepunten dat uitsluitend toegankelijk
is voor studenten die in het bezit zijn van een vwo-diploma of een door de Commissie
Toelating daaraan gelijkgesteld diploma. Via dit traject kan de opleiding in 3 jaar worden
afgerond. Voor studenten die eerder dan het studiejaar 2015-2016 zijn ingestroomd in
een versneld traject met een studielast van 240 studiepunten is een overgangsregeling
beschreven in artikel 3.6.
2. De student die wil worden toegelaten tot een driejarig Engelstalige HBO-traject dient dit
aan te geven bij zijn aanmelding in Studielink. Over toelating wordt beslist door de
Commissie Toelating op grond van de bepalingen in artikel 7.9a WHW.
3. De student die in aanmerking wil komen voor een verkorte route kan hiertoe een
gemotiveerd verzoek indienen bij de examencommissie. Hierbij moeten tevens
bewijsstukken worden gevoegd. Dit verzoek moet uiterlijk 5 werkdagen na aanvang van
het onderwijsprogramma worden ingediend bij de examencommissie via OSIRIS Zaak.
4. De examencommissie beslist op verzoeken ex onderdelen 2 en 3 van dit artikel binnen
15 werkdagen.
Artikel 2.9

Bijkomende kosten

1. De inschrijving als student is niet afhankelijk van een andere geldelijke bijdrage dan het
collegegeld.
2. De aanschaf van bepaalde leer(hulp)middelen wordt noodzakelijk geacht voor het
studieprogramma. De kosten hiervan bedragen naar verwachting gemiddeld € 500 per
collegejaar. Dit betreft de volgende leer(hulp)middelen:
a. studieboeken;
b. Software licenties.
3. Aan excursies en werkbezoeken die deel uitmaken van het onderwijsprogramma kunnen
kosten verbonden zijn. Indien de student deze kosten niet kan dragen, wordt de student
een gelijkwaardig alternatief, gericht op het behalen van dezelfde leerdoelen, aangeboden.
STUDIEGIDS COMMUNICATIE – FACULTEIT MANAGEMENT & ORGANISATIE 2018-2019
d.d. 23-8-2018

p.46

De aanvraagprocedure hiervoor is beschreven in de modulebeschrijving van de
betreffende onderwijseenheid.
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HOOFDSTUK 3.
Artikel 3.1

ONDERWIJS

Opbouw van het onderwijsprogramma

1. Een studiejaar bestaat uit twee semesters.
2. De indeling van het studiejaar in periodes, inclusief de momenten waarop toetsing
plaatsvindt, is beschreven in de jaarkalender in bijlage 1.
3. De onderwijseenheden waaruit een opleiding is opgebouwd zijn beschreven in bijlage 2.
Hierin zijn per onderwijseenheid ten minste de volgende zaken beschreven:
a. de naam van de onderwijseenheid;
b. of de onderwijseenheid onderdeel uitmaakt van het kwalitatief criterium van het
studieadvies;
c. de periode(n) waarin de onderwijseenheid wordt aangeboden;
d. de bij de onderwijseenheid behorende competenties;
e. de werkvorm(en) waarin het onderwijs wordt aangeboden en de eventuele
aanwezigheidsplicht of participatieplicht bij werkcolleges en practica;
f. het aantal contacturen en zelfstudie-uren;
g. het aantal studiepunten;
h. de toetsvorm, inclusief de wegingsfactoren van eventuele deeltoetsen;
i. de week waarin de toets wordt aangeboden.
Artikel 3.2

Stages, werkzaamheden en beroepsuitoefening

1. Voor de vierjarige nederlandstalige track geldt voor de oriëntatiestage in jaar 2 als
instapeis dat de student 50 EC uit de propedeuse moet hebben behaald op 1 september
2018. Voor de verdiepende stage in het flexprogramma jaar 3/4 geldt als instapeis dat
de student de propedeuse heeft behaald, de oriëntatiestage heeft behaald en 30 EC uit
het tweede jaar van de opleiding heeft behaald.
2. Om aan de praktijkproef te mogen deelnemen, geldt de instapeis voor deeltijd studenten;
• de propedeuse is behaald;
• 115 studiepunten in de hoofdfase zijn behaald.
Om aan de praktijkproef te mogen deelnemen, geldt de instapeis voor vierjarige
nederlandstalige studenten die in of voor 2016-2017 zijn gestart met het tweede jaar
van de opleiding, dat:
• de propedeuse is behaald;
• er minimaal 115 studiepunten in de hoofdfase zijn behaald, waarvan het
studieprogramma van jaar 2 volledig is afgerond;
• de verdiepende stage is afgerond;
•
Redigeren 2 is behaald.
Om aan de praktijkproef te mogen deelnemen, geldt de instapeis voor vierjarige
nederlandstalige studenten die in 2017-2018 met het tweede jaar van de opleiding zijn
gestart, dat:
• De propedeuse is behaald;
• Het studieprogramma van jaar 2 volledig is afgerond;
• Alle major vakken uit het flexprogramma, jaar 3/4 zijn behaald. De onderdelen
Zelfregie 3 en Publicatie behoren niet tot de zgn. major vakken, omdat deze
onderdelen gekoppeld zijn aan de Praktijkproef.
Om aan de stage en praktijkproef te mogen deelnemen van de ICM track, geldt de
instapeis dat de propedeuse is behaald en 68 EC uit jaar 2 en 3 zijn behaald.
3. Bepalingen, voorwaarden en informatie zijn beschreven in de betreffende handleidingen.
STUDIEGIDS COMMUNICATIE – FACULTEIT MANAGEMENT & ORGANISATIE 2018-2019
d.d. 23-8-2018

p.48

Artikel 3.3

Minoren en keuze-eenheden

1. De minorruimte bedraagt per opleiding 30 studiepunten in de vierjarige nederlandstalige
se variant en 30 studiepunten in de deeltijdse variant en Engelstalige track. De
minorruimte dient ter algehele verbreding en/of verdieping van de beroepscompetenties
uit de major.
2. De periodes die zijn gereserveerd als minorruimte zijn beschreven in bijlage 2. De minoren
en keuze-eenheden die worden verzorgd door de opleiding Communicatie zijn beschreven
in bijlage 2.
3. De minorruimte kan binnen of buiten de opleiding worden gevuld met:
a. minoren, te weten:
1° minoren waarvoor geen ingangseisen gelden; (er mogen niet alleen minoren
zonder ingangseisen worden gekozen.)
2° minoren waarvoor ingangseisen gelden;
3° minoren aan een andere instelling voor hoger onderwijs;
b. een stage
c. keuze-eenheden, te weten:
1° keuzemodules aan de hogeschool;
2° keuzemodules aan een andere instelling voor hoger onderwijs;
3° vakken van het majoronderwijs van een andere opleiding, al dan niet binnen de
hogeschool;
4° bijzondere taken, zoals een rol als tutor of mentor of een taak in de PR-commissie
van de faculteit;
5° een stage in het buitenland
4. De minoren en keuze-eenheden waarvoor de student zich kan inschrijven zonder
goedkeuring van de examencommissie zijn opgenomen in een lijst die te vinden is op het
Studentennet.
5. De student moet in de volgende situaties ten minste 15 werkdagen voor aanvang van de
betreffende minor of keuze-eenheid een verzoek indienen bij de examencommissie:
a. voor het volgen van een minor of keuze-eenheid binnen of buiten de hogeschool die
niet is opgenomen op de lijst als bedoeld in lid 4;
b. voor het vragen van vrijstelling van een minor op grond van eerder behaalde resultaten
in een andere opleiding.
6. Indien de student een keuze-eenheid invult met bijzondere taken als bedoeld in artikel
3.3, lid 3, onder c, ten 4°, worden hiervoor bij een voldoende beoordeling 3 studiepunten
toegekend, voor zover aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a. de student zet zich actief in en is, voor zover van toepassing, aanwezig bij ten minste
80% van de vergaderingen van de betreffende commissie;
b. de student stelt een verslag op van de door hem verrichte activiteiten in het kader
van de bijzondere taak, inclusief een urenverantwoording, en stuurt dit voor het einde
van het betreffende studiejaar aan de examencommissie of aan een door de
examencommissie aan te wijzen examinator;
c. de student ontvangt geen financiële ondersteuning uit het Profileringsfonds voor zijn
lidmaatschap van de betreffende commissie.
7. Indien de student een keuze-eenheid invult met een stage in het buitenland conform het
minorbeleid als bedoeld in artikel 3.3, lid 3, onder b, ten 5°, moet hij hierover inhoudelijke
verantwoording afleggen. De examencommissie stelt vast op welke wijze deze
verantwoording dient plaats te vinden.
Artikel 3.4

Honoursprogramma

De opleiding biedt geen honoursprogramma aan.

STUDIEGIDS COMMUNICATIE – FACULTEIT MANAGEMENT & ORGANISATIE 2018-2019
d.d. 23-8-2018

p.49

Artikel 3.5

Overgangsmaatregelen

Als de inhoud van een studieprogramma in het daaropvolgende studiejaar wordt gewijzigd,
heeft de student recht op twee toetsen over dezelfde stof. Dat recht vervalt bij de aanvang
van het tweede studiejaar volgend op het studiejaar waarop het programma betrekking had.
In voorkomend geval volgt de student (de toetsing van) de vervangende onderdelen. De
toetsvorm kan wel veranderen zolang de te bestuderen stof hetzelfde blijft.
Overgangsregeling afstuderen ICM (2e semester jaar 3)
Voor studenten die in 2015-2016 of eerder zijn begonnen met ICM, geldt in het studiejaar
2018-2019 een overgangsregeling. De stage (placement) blijft evenveel credits, alleen
moeten studenten de nieuwe Graduation Assignment doen van 15 EC. Deze studenten
moeten dan een extra assignment ECS 3 doen voor 1 EC ter compensatie (om op 16
credits uit te komen).
OLP 17-18
OLP 18-19
Extra/ ter
compensatie
Final Paper
16 credits
15 credits (nieuwe
ECS 3 (Educational
naam: Graduation
Career Supervision
Assignment)
3)
1 credit
Placement
21 credits
21 credits
Overgangsregeling afstuderen COVT
Voor studenten die in 2015-2016 of eerder zijn begonnen met Communicatie voltijd, geldt
in het studiejaar 2018-2019 een overgangsregeling voor de inrichting van het 4e jaar. De
modules Management & Organisatie 2 en Adviseren 2 dienen beide te worden afgerond om
te kunnen afstuderen. De Scriptie is vervangen door de Praktijkproef. Daarnaast wordt in
het 4e jaar ook de minor-ruimte (30 ects) ingevuld.

Verdiepende Stage
Onderzoek &
Communicatie
(Scriptie)

OLP 17-18

OLP 18-19

30 ects
23 ects

30 ects
23 ects (Nieuwe
naam: Praktijkproef)
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HOOFDSTUK 4.
Artikel 4.1

TOETSEN

Toetsen en deeltoetsen

1. Een onderwijseenheid wordt afgesloten met een toets.
2. Een toets kan bestaan uit meerdere deeltoetsen.
Artikel 4.2

Wijze en tijdstip van afnemen van toetsen

1. In bijlage 2 staat voor elke onderwijseenheid beschreven op welke wijze de toets en
eventuele deeltoetsen worden afgenomen. De examencommissie kan in bijzondere
gevallen beslissen dat hiervan wordt afgeweken.
2. Het tijdstip waarop de toets en eventuele deeltoetsen van een onderwijseenheid worden
afgenomen wordt uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de desbetreffende
onderwijseenheid gepubliceerd in het rooster.
Artikel 4.3

Voorwaarden voor deelname aan toetsen

1. De student is verplicht de algemene toetsregels uit de Toets regeling, en indien van
toepassing de digitale toetsregels, na te leven.
2. Indien de student verplicht moet deelnemen aan en/of participeren in praktische
oefeningen, voordat hij een toets of deeltoets mag afleggen, is dit vastgelegd in bijlage 2
en in de modulebeschrijving van de desbetreffende onderwijseenheid. In de
modulebeschrijving is tevens vastgelegd welke procedure de student moet volgen om bij
de examencommissie vrijstelling van deze verplichting te verzoeken, waarbij de
examencommissie kan beslissen om vervangende eisen te stellen.
3. Indien de student een of meer toetsen met goed gevolg moet hebben afgelegd om als
instapeis een bepaalde vervolgtoets of deeltoets te kunnen afleggen, is dit vastgelegd in
bijlage 2 en in de modulebeschrijving van de onderwijseenheid waartoe de af te leggen
vervolgtoets of deeltoets behoort.
Artikel 4.4

Openbaarheid van mondelinge toetsen en examens

Mondelinge toetsen en examens zijn niet openbaar, tenzij in de modulebeschrijving van de
desbetreffende onderwijseenheid anders is bepaald. In bijzondere gevallen kan de
examencommissie beslissen hiervan af te wijken.
Artikel 4.5

Beoordeling

1. Een toets of deeltoets kan worden beoordeeld met:
a. de kwalificatie ‘goed’, ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’, of
b. een cijfer op een schaal van 1.0 tot 10.0.
2. Indien een toets of deeltoets wordt beoordeeld met een cijfer als bedoeld in lid 1, onder
b, dan wordt dit cijfer uitgedrukt met één decimaal. Bij cijfers die het resultaat zijn van
een gewogen of rekenkundig gemiddelde van meerdere deeltoetsen, wordt dit gemiddelde
berekend op basis van deelcijfers die zijn uitgedrukt met één decimaal. Indien dit
gemiddelde cijfer uit meer dan één decimaal bestaat, dan wordt het gemiddelde cijfer
afgekapt na de eerste decimaal (bijvoorbeeld: 6,49 wordt 6,4).
3. Onderwijseenheden zoals de stage en de eindscriptie met een omvang van 10
studiepunten of meer worden beoordeeld met een cijfer op een schaal van 1.0 tot 10.0.
Artikel 4.6

Bepalingen bij deeltoetsen

1. Indien een toets bestaat uit meerdere deeltoetsen wordt het toetsresultaat alleen
vastgesteld indien:
a. voor alle deeltoetsen die worden beoordeeld met een kwalificatie ‘goed’ ‘voldoende’
of ‘onvoldoende’, de kwalificatie ‘goed’ of ‘voldoende’ is behaald, en
b. voor elke deeltoets die wordt beoordeeld met een cijfer tenminste een 5.5 is behaald,
tenzij in de modulebeschrijving van de desbetreffende onderwijseenheid en in het OLP
anders is bepaald.
STUDIEGIDS COMMUNICATIE – FACULTEIT MANAGEMENT & ORGANISATIE 2018-2019
d.d. 23-8-2018

p.51

2. Indien aan de voorwaarden als bedoeld in lid 1 is voldaan, wordt het toetsresultaat
vastgesteld als het gewogen gemiddelde van de resultaten van die deeltoetsen die
worden beoordeeld met een cijfer. De wegingsfactoren van de deeltoetsen zijn
beschreven in bijlage 2.
Artikel 4.7

Toekenning van studiepunten

1. Aan een onderwijseenheid, de eindscriptie, minor(en) en stage uitgezonderd, is een geheel
aantal van minimaal 3 en in de propedeuse maximaal 6 studiepunten verbonden. Deze
studiepunten worden toegekend indien de student voor de desbetreffende toets:
a. de kwalificatie ‘goed’ of ‘voldoende’ heeft behaald, als bedoeld in artikel 4.5, lid 1,
of
b. een cijfer van 5,5 of hoger heeft behaald of
c. vrijstelling heeft gekregen van de examencommissie.
2. Er worden geen studiepunten toegekend voor het met goed gevolg afleggen van een
deeltoets.
3. De resultaten van onderwijseenheden kunnen niet onderling worden gecompenseerd,
resultaten van deeltoetsen wel.
Artikel 4.8

Bekendmaking van resultaten

1. Het resultaat van een toets of deeltoets wordt uiterlijk 15 werkdagen na de datum waarop
de toets of deeltoets is afgenomen doch tenminste 3 werkdagen voorafgaand aan de
herkansingsmogelijkheid bekendgemaakt in OSIRIS.
2. De examencommissie kan kennelijke fouten in OSIRIS herstellen binnen een termijn van
twee maanden na de datum waarop de toets of deeltoets is afgenomen. Na deze termijn
kan de student rechten ontlenen aan de resultaten die in OSIRIS staan vermeld.
Artikel 4.9

Inzage

1. De examencommissie draagt er zorg voor dat de normering van de verschillende
onderdelen van de toets of deeltoets bekend wordt gemaakt voorafgaand aan de toets
of op de toetsopgaven. Indien de normering niet wordt vermeld, geldt voor alle onderdelen
van de toets dezelfde normering. Op basis van de kwalitatieve analyse van de toets kan
de examinator de normering achteraf aanpassen.
2. De student wordt in de gelegenheid gesteld om inzage te krijgen in de beoordeelde toets
of deeltoets en de gehanteerde normen op een door de opleiding bekend te maken
moment. Dit inzagemoment vindt uiterlijk 10 werkdagen na bekendmaking van het
resultaat in OSIRIS en tenminste 3 werkdagen voor de herkansingsmogelijkheid plaats.
De student kan buiten dit inzage moment om, een afspraak maken met de examinator
indien de student kan aantonen een gegronde reden te hebben niet aanwezig te kunnen
zijn op het aangekondigde inzage moment.
Artikel 4.10

Overmacht

Wanneer de student door overmacht is verhinderd aan een toets of deeltoets deel te nemen,
kan de examencommissie beslissen dat de student de toets of deeltoets op een ander moment
mag afleggen. Hiertoe kan de student een schriftelijk en gemotiveerd verzoek indienen bij de
examencommissie. Van overmacht is sprake in geval van een onmogelijkheid om een
verplichting na te komen die niet aan de desbetreffende (tekortschietende) persoon
kan worden toegerekend. Dit verzoek moet uiterlijk 5 werkdagen na de betreffende toets of
deeltoets worden ingediend bij de examencommissie.

Artikel 4.11

Herkansing

1. Voor elke toets en deeltoets wordt één herkansing in hetzelfde studiejaar aangeboden. In
de modulebeschrijving van de desbetreffende onderwijseenheid is voor elke toets en
deeltoets vermeld wanneer de herkansing plaatsvindt. Indien een toets of deeltoets niet
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in hetzelfde studiejaar kan worden herkanst, omdat een herkansing redelijkerwijs niet valt
in te passen in het onderwijsprogramma wegens het specifieke karakter van een
onderwijseenheid, is dit eveneens aangegeven in de modulebeschrijving.
2. De student mag aan dezelfde toets of deeltoets maximaal tweemaal per studiejaar
deelnemen, voor zover de toets of deeltoets meer dan tweemaal per studiejaar wordt
aangeboden. De student mag voldoendes herkansen in het studiejaar waarin deze zijn
behaald en het studiejaar daaropvolgend. In de studiejaren daarna mag de student geen
voldoendes herkansen.
3. Bij herkansing van een toets of deeltoets geldt het hoogst behaalde resultaat.
4. In bijzondere gevallen kan de examencommissie beslissen om af te wijken van het
bepaalde in lid 1 en 2 en een extra herkansing toestaan. Hiertoe kan de student een
schriftelijk en gemotiveerd verzoek indienen bij de examencommissie. Dit verzoek moet
uiterlijk 15 werkdagen na bekendmaking van het resultaat van de betreffende toets of
deeltoets worden ingediend bij de examencommissie.
Artikel 4.12

Vrijstelling

1. De examencommissie kan een student vrijstelling verlenen voor het afleggen van een
toets, indien zij van mening is dat de student reeds aan de vereisten wat betreft inhoud
en niveau van de desbetreffende onderwijseenheid heeft voldaan. Voor een deeltoets kan
geen vrijstelling worden verleend.
2. Vrijstelling kan worden verleend op basis van:
a. toetsresultaten die bij een andere NVAO-geaccrediteerde opleiding zijn behaald.
b. Door (werk)ervaring verworven competenties, kennis of vaardigheden kunnen
wel/niet tot een vrijstelling leiden.
3. De student die in aanmerking wil komen voor vrijstelling kan hiertoe via OSIRIS Zaak een
gemotiveerd verzoek indienen bij de examencommissie. Hierbij moeten tevens de
bewijsstukken worden gevoegd waaruit blijkt dat de student reeds aan de vereisten van
de desbetreffende onderwijseenheid heeft voldaan. Dit verzoek moet uiterlijk 5
werkdagen na aanvang van de desbetreffende onderwijseenheid worden ingediend bij de
examencommissie.
4. Indien het verzoek niet volledig is, kan de examencommissie beslissen dat de student het
verzoek kan aanvullen binnen een door de examencommissie vast te stellen termijn.
5. De examencommissie deelt binnen 15 werkdagen na ontvangst van het verzoek haar
beslissing schriftelijk aan de student mee. Indien de student de gelegenheid heeft
gekregen het verzoek aan te vullen als bedoeld in lid 4, deelt de examencommissie haar
beslissing binnen 15 werkdagen na ontvangst van de aanvulling aan de student mee.
Artikel 4.13

Geldigheidsduur van toetsresultaten

1. Een behaald propedeutisch of afsluitend examen is onbeperkt geldig.
2. a. (Deel)toetsresultaten en vrijstellingen zijn ten minste vijf jaar geldig en kunnen na die
periode hun geldigheid verliezen indien kennis, kunde of inzicht aantoonbaar is verouderd.
b. De opleiding publiceert jaarlijks welke toetsresultaten het daaropvolgende studiejaar
zullen zijn verouderd. De examencommissie stelt vervolgens vast of aan een individueel
behaald resultaat de geldigheid in redelijkheid kan worden ontnomen.
3. In afwijking van lid 2 sub a geldt de volgende overgangsregeling voor behaalde
toetsresultaten en vrijstellingen van voor 1 sept 2017. Lid 2 sub b is van toepassing:
a. (deel)toetsresultaten en vrijstellingen, behaald voor 1 september 2007, zijn onbeperkt
geldig, tenzij in de toenmalig geldende Onderwijs- en Examenregeling een beperkte
geldigheidsduur was vastgelegd;
b. (deel)toetsresultaten en vrijstellingen, behaald tussen 1 september 2007 en 31
augustus 2011, zijn ten minste tien jaar geldig zolang het examen van de betreffende
opleidingsfase nog niet is behaald en voor deeltoetsen zolang de onderwijseenheid
waarvan de deeltoets onderdeel uitmaakt nog niet is afgesloten, tenzij in de toenmalig
geldende Onderwijs- en Examenregeling een andere geldigheidsduur was vastgelegd;
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c. (deel)toetsresultaten behaald vanaf 1 september 2011, zijn tenminste vijf jaar geldig,
gerekend vanaf de datum waarop de desbetreffende toets is afgenomen.
4. In bijzondere gevallen, zoals bedoeld in art. 7.5 doch niet uitsluitend, kan de
examencommissie, op schriftelijk verzoek van de student, beslissen om de
geldigheidsduur van een resultaat van een toets, deeltoets of vrijstelling te verlengen, of
om een aanvullende of vervangende toets af te nemen. Verzoeken tot verlenging van de
geldigheidsduur gebaseerd op erkende persoonlijke omstandigheden worden minimaal
gehonoreerd met het aantal maanden waarvoor een tegemoetkoming uit het
Profileringsfonds is erkend dan wel het aantal maanden toegekende verlening van de
studiefinanciering. Dit verzoek moet uiterlijk 15 werkdagen voor het verlopen van de
geldigheid van de desbetreffende toets of deeltoets worden ingediend bij de
examencommissie.
Artikel 4.14

Ongeldig verklaren van toetsen of deeltoetsen

1. Indien onregelmatigheden bij een toets of deeltoets zijn vastgesteld, kan de
examencommissie na overleg met de faculteitsdirecteur beslissen dat de desbetreffende
toets of deeltoets ook ongeldig wordt verklaard voor studenten bij wie geen
onregelmatigheden zijn vastgesteld, indien de examencommissie krachtens haar rol als
bedoeld in artikel 1.3 lid 2 van oordeel is dat de borging van de kwaliteit van de toetsing
en examens in het gedrang is gekomen.
2. Indien er geen onregelmatigheden bij een toets of deeltoets zijn vastgesteld kan de
examencommissie, na zorgvuldig onderzoek te hebben gedaan en na overleg met de
faculteitsdirecteur, vanuit haar wettelijke taak om de kwaliteit van de tentamens en
examens te borgen (artikel 7.12b lid 1 sub a WHW), bepalen dat een toets of deeltoets
ongeldig is, als zij van oordeel is dat de kwaliteit van de toetsing niet meer gegarandeerd
kan worden.
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HOOFDSTUK 5.
Artikel 5.1

EXAMENS EN GETUIGSCHRIFTEN

Examens

1. Aan zowel de propedeutische fase als aan de hoofdfase van een bacheloropleiding is een
examen verbonden.
2. De examencommissie stelt de uitslag van een examen vast. De datum waarop de
examencommissie de uitslag van het examen heeft vastgesteld wordt vastgelegd als
examendatum.
3. Een examen is afgelegd indien de student met goed gevolg de toetsen heeft afgelegd van
de onderwijseenheden die tot de betreffende fase behoren.
4. In afwijking van lid 2 kan de examencommissie, voordat zij de uitslag van een examen
vaststelt, zelf een onderzoek instellen naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van
de student indien de uitslagen van de desbetreffende toetsen daartoe aanleiding geven.
Artikel 5.2

Afstuderen

In de modulebeschrijving van het afstuderen zijn regelingen opgenomen met betrekking tot
afstuderen, de beoordeling in de afstudeerfase en de vaststelling van de uitslag. De
afstudeerhandleiding is te vinden op de Blackboardcourse.
Artikel 5.3

Graadverlening

1. Indien de examencommissie heeft vastgesteld dat de student het afsluitend examen heeft
behaald, verleent het College van Bestuur de student de graad Bachelor of Arts.
2. De student mag de verleende graad in zijn eigen naamsvermelding tot uitdrukking brengen
als bedoeld in artikel 7.19a, WHW.
Artikel 5.4

Getuigschrift

1. Ten bewijze dat het propedeutisch of afsluitend examen met goed gevolg is afgelegd,
reikt de examencommissie aan de student een getuigschrift uit.
2. Uitreiking van een getuigschrift als bedoeld in lid 1 kan slechts plaatsvinden nadat de
student aan de procedurele eisen voor afgifte van het getuigschrift, zoals beschreven in
het Reglement In- en Uitschrijving Bacheloropleidingen heeft voldaan.
3. De student die heeft voldaan aan de voorwaarden voor het afleggen van een examen kan
de examencommissie verzoeken het getuigschrift op een latere datum dan de
examendatum uit te reiken. Hiertoe moet de student uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand
aan de vergadering van de examencommissie een schriftelijk en gemotiveerd verzoek
indienen. De examencommissie deelt de student haar beslissing na afloop van de
vergadering schriftelijk mee.
4. De tekst op het getuigschrift wordt opgesteld in het Nederlands en Engels voor de
vierjarige nederlandstalige en ICM track.
5. Het getuigschrift bestaat uit een diploma en een cijferlijst. Hierop worden vermeld:
a. de volledige namen en geboortedatum van de student;
b. de datum van de vergadering waarin de examencommissie de uitslag van het examen
heeft vastgesteld;
c. de naam van de hogeschool en de naam van de opleiding zoals vermeld in het Centraal
register opleidingen hoger onderwijs; 1
d. een overzicht van de behaalde onderwijseenheden en de daarvoor behaalde
resultaten;
e. de datum waarop de opleiding voor het laatst is geaccrediteerd, dan wel de datum
waarop de opleiding de toets nieuwe opleiding met goed gevolg heeft ondergaan;
0F

1

Het Centraal register opleidingen hoger onderwijs (CROHO) wordt beheerd door DUO en is raadpleegbaar via
http://www.duo.nl/zakelijk/ho/croho/croho.asp.
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f. bij het afsluitend examen: de graad die aan de student is verleend;
g. bij het afsluitend examen: de bevoegdheid die aan het behalen van het afsluitend
examen is verbonden, indien van toepassing.
6. Bij het afsluitend examen wordt aan het getuigschrift een diplomasupplement volgens het
Europese standaardformaat toegevoegd, als bedoeld in artikel 7.11, lid 4, WHW. Dit
diplomasupplement is in het Engels opgesteld. Indien de student met goed gevolg heeft
deelgenomen aan een honoursprogramma, wordt hiervan een aantekening opgenomen in
het diplomasupplement en ontvangt de student een afzonderlijk certificaat.
7. Indien de student zijn studie staakt en de examencommissie geen getuigschrift aan hem
kan uitreiken, ontvangt hij desgevraagd een verklaring waarop vermeld wordt welke
toetsen de student met goed gevolg heeft afgelegd. Hiertoe moet de student een
schriftelijk verzoek indienen bij de examencommissie.
Artikel 5.5

Judicium

1. De examencommissie stelt voor zowel het propedeutisch als het afsluitend examen vast
of de student met lof of met de hoogste lof is geslaagd. Indien de student voldoet aan
alle voorwaarden voor een van deze judicia, wordt het judicium op het getuigschrift
vermeld.
2. De voorwaarden voor deze judicia zijn als volgt:
a. het gewogen gemiddelde van de resultaten die de student heeft behaald voor alle
onderwijseenheden die tot de propedeutische fase of de hoofdfase behoren is ten
minste:
1° 8,0 voor het judicium ‘met lof’;
2° 9,0 voor het judicium ‘met de hoogste lof’, en
b. voor alle onderwijseenheden die tot de propedeutische fase of tot de hoofdfase
behoren heeft de student ten minste de volgende beoordeling verkregen:
1° 7,0 of ‘voldoende’ voor het judicium ‘met lof’;
2° 8,0 of ‘voldoende’ voor het judicium ‘met de hoogste lof’, en
c. de student heeft voor minder dan de helft van het onderwijsprogramma van de
propedeuse of de hoofdfase vrijstelling gekregen, en
d. de examencommissie heeft nooit fraude vastgesteld bij de student.
3. Bij de berekening van het gewogen gemiddelde als bedoeld in lid 2, onder a, is het aantal
studiepunten van de betreffende onderwijseenheid de weegfactor. Resultaten die zijn
behaald voor onderwijseenheden waarbij de beoordeling plaatsvond op de schaal goedvoldoende-onvoldoende worden niet meegewogen bij de bepaling van het gemiddelde,
evenals onderwijseenheden waarvoor de student vrijstelling heeft gekregen.
Artikel 5.6

Certificaat bijzondere verdiensten

1. De student die actief is in organisaties ter verbetering van studie- en leefklimaat kan naast
zijn getuigschrift een certificaat ontvangen waarop de activiteiten vermeld staan, mits hij
voor deze activiteiten geen studiepunten of financiële ondersteuning heeft ontvangen. De
student dient voor een dergelijk certificaat te worden voorgedragen door ten minste twee
medewerkers van de hogeschool.
2. Een student kan voor een certificaat worden voorgedragen bij zijn faculteitsdirecteur
vanwege activiteiten binnen zijn faculteit of opleiding. Een student kan voor een
certificaat worden voorgedragen bij het College van Bestuur vanwege hogeschoolbrede
activiteiten.
3. De faculteitsdirecteur respectievelijk het College van Bestuur beslist of het certificaat aan
de student wordt afgegeven en geeft ingeval van een positieve beslissing, het certificaat
af aan de student.
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HOOFDSTUK 6.
Artikel 6.1

BEGELEIDING

Intake

De student wordt bij aanvang van een vierjarige nederlandstalige se opleiding uitgenodigd
voor een intakeprocedure. Deze bestaat uit een intakegesprek en een zelfassessment en kan
tevens een taaltoets bevatten. Hiermee wordt de match onderzocht tussen de student, de
opleiding en het toekomstige beroepenveld. De student krijgt op basis van de intakeprocedure
een advies.
Artikel 6.2

Begeleiding

1. In het onderwijs wordt voor elke student begeleiding aangeboden. Deze begeleiding
bestaat uit het ondersteunen en coachen van de student in het succesvol volgen en
afronden van de studie en de ontwikkeling van de student op het persoonlijke en
professionele vlak.
2. Zo lang de student de propedeuse nog niet heeft behaald, wordt hij uitgenodigd voor ten
minste twee gesprekken per studiejaar met zijn begeleider. In deze gesprekken wordt de
studievoortgang besproken op basis van de behaalde resultaten. Van deze gesprekken
wordt, steeds binnen een termijn van 10 werkdagen, een verslag gemaakt, dat door zowel
de begeleider als door de student wordt vastgesteld.
3. De activiteiten in het kader van begeleiding en coaching zijn beschreven in de
desbetreffende modulebeschrijvingen.
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HOOFDSTUK 7.

STUDIEADVIES

Artikel 7.1 Studieadvies in de propedeutische fase
1. De student ontvangt aan het eind van zijn eerste jaar van inschrijving voor de
propedeutische fase van een opleiding advies over de voortzetting van zijn studie binnen
of buiten de opleiding waarvoor hij is ingeschreven. Dit advies wordt schriftelijk of per email aan het hogeschoolmailadres en/of het op dat moment bij de school bekende
courante emailadres van de student uitgebracht door de examencommissie, namens en
onder verantwoordelijkheid van de faculteitsdirecteur.
2. Een studieadvies kan worden uitgebracht zolang de student het propedeutische examen
nog niet heeft behaald.
3. Aan de student kan een positief studieadvies, een uitgesteld advies of een negatief
bindend studieadvies worden uitgebracht. Een negatief bindend studieadvies wordt
uitgebracht wanneer de student, met inachtneming van zijn persoonlijke omstandigheden,
niet geschikt wordt geacht voor de opleiding, doordat zijn studieresultaten niet voldoen
aan de eisen die in dit hoofdstuk worden gesteld.
4. Indien een student zijn inschrijving voor de propedeutische fase van een opleiding tijdens
het studiejaar heeft beëindigd, wordt aan hem alsnog uiterlijk aan het eind van het
betreffende jaar van inschrijving een studieadvies uitgebracht. Als de student zijn
opleiding om persoonlijke redenen heeft onderbroken en voor 1 juli van het betreffende
studiejaar een verzoek bij de examencommissie heeft ingediend om deze persoonlijke
redenen in acht te nemen, kan de examencommissie beslissen dat het uitbrengen van een
studieadvies wordt uitgesteld tot het eind van het eerstvolgende studiejaar waarin de
student zich opnieuw voor dezelfde opleiding inschrijft.
5. Indien de student zich uitschrijft voor 1 februari van het lopende studiejaar, wordt aan
hem geen studieadvies uitgebracht.
6. Indien een student met zijn opleiding is begonnen op een regulier instroommoment in
februari, wordt in dit hoofdstuk met ‘het eerste jaar van inschrijving’ bedoeld: de periode
vanaf het instroommoment tot en met de maand februari in het daaropvolgende
kalenderjaar, en wordt met ‘het tweede jaar van inschrijving’ bedoeld: de periode vanaf
de maand februari in het kalenderjaar volgend op het instroommoment tot en met de
maand februari in het tweede kalenderjaar volgend op het instroommoment.
Artikel 7.2 Studievoortgangsnorm
1. Indien de student aan het eind van zijn eerste jaar van inschrijving zijn propedeutisch
examen heeft behaald, wordt aan hem een positief studieadvies uitgebracht.
2. Indien de student aan het eind van zijn eerste jaar van inschrijving ten minste 50
studiepunten heeft behaald, wordt aan hem een positief studieadvies uitgebracht.
3. Indien voor één of meer onderwijseenheden in de propedeutische fase vrijstelling is
verleend aan de student, geldt in afwijking van het in lid 2 genoemde aantal van 50
studiepunten dat de student ten minste 5/6e van de na aftrek van vrijstellingen te behalen
studiepunten uit de propedeutische fase, zo nodig af te ronden naar boven, moet hebben
behaald.
4. Indien de student aan het eind van zijn eerste jaar van inschrijving niet heeft voldaan aan
lid 2 of, indien van toepassing, lid 3 van dit artikel, wordt aan hem een negatief bindend
studieadvies uitgebracht.
5. Indien naar oordeel van de examencommissie de persoonlijke omstandigheden van de
student hiertoe aanleiding geven, kan het uitbrengen van een studieadvies worden
uitgesteld. De procedure hiervoor is beschreven in artikel 7.5.
Artikel 7.3 Positief studieadvies
De student aan wie een positief studieadvies is uitgebracht, mag zijn opleiding voortzetten.
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Artikel 7.4 Negatief bindend studieadvies
1. De student aan wie een negatief bindend studieadvies is uitgebracht, mag zich niet meer
inschrijven voor diezelfde bacheloropleiding aan De Haagse Hogeschool.
2. Een negatief bindend studieadvies kan alleen worden uitgebracht wanneer aan de
volgende voorwaarden is voldaan:
a. aan de student is studie(loopbaan)begeleiding aangeboden;
b. de gegevens over de studievoortgang van de student zijn opgenomen in het
studievolgsysteem OSIRIS;
c. de opleiding heeft voor elke onderwijseenheid ten minste één herkansing in hetzelfde
studiejaar aangeboden, met uitzondering van onderwijseenheden met een specifiek
karakter, zoals een stage of selecterend project, waarvoor een herkansing
redelijkerwijs niet valt in te passen in het onderwijsprogramma;
d. aan de student een waarschuwing is afgegeven op een zodanig tijdstip dat de student
de mogelijkheid had zijn studieresultaten te verbeteren;
e. er rekening is gehouden met persoonlijke omstandigheden voor zover de student tijdig
bij de examencommissie hierom heeft verzocht;
f. de student in de gelegenheid is gesteld om door de examencommissie gehoord te
worden voordat het (negatief bindend) studieadvies is uitgebracht.
3. Indien tijdens een studiejaar een negatief bindend studieadvies aan de student is
uitgebracht, wordt zijn inschrijving door het College van Bestuur beëindigd met ingang
van de tweede hele maand volgend op de maand waarin het negatief bindend
studieadvies schriftelijk of per hogeschoolemail of het op dat moment bij de school
bekende courante emailadres van de student uitgebracht. Indien de student zijn
inschrijving eerder wil beëindigen, moet hij daartoe tijdig een verzoek indienen bij de
Centrale Studenten Inschrijving.
Artikel 7.5 Persoonlijke omstandigheden en uitstel van het studieadvies
1. De examencommissie kan, na kennis genomen te hebben van een gemotiveerd advies
van de studentdecaan, beslissen om het uitbrengen van het studieadvies uit te stellen
indien de persoonlijke omstandigheden van de student hiertoe aanleiding geven. Aan dit
uitstel wordt een termijn verbonden, waarna alsnog een studieadvies wordt uitgebracht.
Ook wordt aangegeven aan welke studievoortgangsnorm de student na deze termijn dient
te voldoen. Tevens kan de examencommissie beslissen om nadere voorwaarden aan het
uitstel te verbinden. De beslissing tot uitstel, inclusief de termijn, de
studievoortgangsnorm waaraan na uitstel moet zijn voldaan en de eventuele nadere
voorwaarden, wordt schriftelijk of per e-mail aan het hogeschoolmailadres of het op dat
moment bij de school bekende courante emailadres van de student uitgebracht.
2. Indien de student wil dat de examencommissie rekening houdt met zijn persoonlijke
omstandigheden, dan moet hij de studentendecaan en zijn studie(loopbaan)begeleider
over deze omstandigheden informeren op het moment dat deze zich voordoen, of zo
spoedig mogelijk daarna. Ook moet de student voor 1 juli, tenzij de omstandigheden zich
na 1 juli hebben voorgedaan, een gemotiveerd en onderbouwd verzoek bij de
examencommissie indienen om het uitbrengen van het studieadvies vanwege deze
persoonlijke omstandigheden uit te stellen. De student is zelf verantwoordelijk voor het
melden van de omstandigheden en het aannemelijk maken van daardoor ontstane
studievertraging, het doen van een verzoek bij de examencommissie en voor het in
overleg met de studieloopbaanbegeleider opstellen van een studieplan om eventuele
studievertraging te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.
3. Uitsluitend de volgende persoonlijke omstandigheden kunnen, ter beoordeling van de
examencommissie, aanleiding geven voor het verlenen van uitstel van het uitbrengen van
een studieadvies:
a. ziekte: elke lichamelijke of psychische ongesteldheid;
b. functiebeperking: een lichamelijke, zintuiglijke of psychische functiebeperking;
c. zwangerschap en bevalling;
d. bijzondere familieomstandigheden:
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1° de langdurige verzorging van een zieke bloedverwant of iemand binnen het eigen
samenlevingsverband;
2° langdurige psychische en/of sociale problemen in het eigen samenlevingsverband;
3° andere omstandigheden die als bijzondere familieomstandigheden worden
aangemerkt;
e. het beoefenen van topsport of andere activiteiten op hoog niveau waarbij de student
behoort tot de (inter)nationale top van zijn discipline en hieraan ten minste 15 uur per
week besteedt;
f. het lidmaatschap van de hogeschoolraad, een faculteitsraad of opleidingscommissie;
g. het lidmaatschap van een commissie binnen de hogeschool, voor zover deze
commissie is opgenomen in de ‘Lijst van Studentenorganisaties en
Medezeggenschapsorganen’ in het Studentenstatuut deel 1 van het desbetreffende
studiejaar;
h. het lidmaatschap van het bestuur van een studievereniging, studentenvereniging of
studentenorganisatie met volledige rechtsbevoegdheid, voor zover deze vereniging of
organisatie is opgenomen in de ‘Lijst van Studentenorganisaties en
Medezeggenschapsorganen’ in het Studentenstatuut deel 1 van het desbetreffende
studiejaar.
Artikel 7.6 Opnieuw inschrijven na negatief bindend studieadvies
1. a. Een student aan wie een negatief bindend studieadvies is uitgebracht kan zich opnieuw
voor de desbetreffende opleiding inschrijven. Dit is mogelijk na verloop van vier jaren
volgend op het studiejaar waarin hem een negatief bindend studieadvies is uitgebracht.
b. Voor studenten uit de studiejaren 2014/15, 2015/16, 2016/17 en 2017/18 gelden de
bepalingen uit de OER van hun studiejaar; zij kunnen na verloop van een jaar na het
einde van het studiejaar waarin een negatief bindend studieadvies is ontvangen een
verzoek richten aan de directeur om opnieuw te worden toegelaten tot dezelfde opleiding.
c. Voor studenten uit studiejaren van voor 2014/15 geldt dat zij zich opnieuw kunnen
inschrijven voor dezelfde opleiding.
2. De faculteitsdirecteur kan de student toestemming geven zich opnieuw voor deze
opleiding in te schrijven, mits de student aannemelijk heeft gemaakt dat hij de opleiding
met vrucht zal kunnen volgen. De beoordeling hiervan vindt plaats door de
faculteitsdirecteur.
3. Indien de student toestemming krijgt zich opnieuw in te schrijven, volgt hij het
onderwijsprogramma dat geldt op het moment waarop hij opnieuw wordt ingeschreven.
Eerdere behaalde resultaten behouden, mits niet vastgesteld verouderd en mits nog
opgenomen in het curriculum, hun geldigheid. Er zal op het einde van het eerste jaar
opnieuw een studieadvies worden uitgebracht.
Artikel 7.7 Tijdsverloop
1. Het studieadvies wordt uiterlijk op 31 juli van het betreffende jaar van inschrijving
uitgebracht, tenzij er in de periode van 31 juli tot en met 31 augustus nog gelegenheid is
om studiepunten te behalen. In dat geval wordt het studieadvies uiterlijk op 31 augustus
van het betreffende jaar van inschrijving uitgebracht.
2. Voorafgaand aan het uitbrengen van het studieadvies wordt uiterlijk op 31 maart een
waarschuwing voor een mogelijk negatief bindend studieadvies afgegeven.
3. Indien de student wil dat de examencommissie bij het uitbrengen van het studieadvies
rekening houdt met de persoonlijke omstandigheden, moet een verzoek daartoe uiterlijk
op 1 juli voorafgaand aan het uitbrengen van het studieadvies door de examencommissie
via OSIRIS Zaak zijn ontvangen.
4. Indien een student met de opleiding is begonnen op een regulier instroommoment in
februari, gelden de volgende data in afwijking van de leden 1 tot en met 3 van dit artikel:
a. het studieadvies aan het eind van het eerste jaar van inschrijving wordt uiterlijk op 28
februari van het kalenderjaar volgend op het instroommoment verstrekt;
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b. een waarschuwing voor een mogelijk negatief bindend studieadvies wordt uiterlijk op
31 augustus voorafgaand aan het uitbrengen van het studieadvies afgegeven;
c. een verzoek om rekening te houden met persoonlijke omstandigheden van de student
moet uiterlijk op 1 januari voorafgaand aan het uitbrengen van het studieadvies door de
examencommissie via OSIRIS Zaak.
Artikel 7.8 Bepalingen bij ingesteld beroep
1. Indien een student conform artikel 1.4, lid 7, beroep heeft ingesteld tegen de beslissing
om een negatief bindend studieadvies op te leggen, wordt de uitvoering van het negatief
bindend studieadvies opgeschort totdat het College van Beroep voor de Examens
uitspraak heeft gedaan over het beroep, of totdat de student het beroep heeft
ingetrokken.
2. De student kan zich derhalve desgewenst voor de duur van het beroep bij het College van
Beroep voor de Examens opnieuw inschrijven of ingeschreven blijven staan, waardoor hij
geen onnodige studievertraging oploopt wanneer het beroep gegrond wordt verklaard. De
eventueel in deze periode behaalde studieresultaten worden niet meegewogen bij de
beoordeling van het beroep door het College van Beroep voor de Examens.
3. Indien het College van Beroep voor de Examens het beroep ongegrond of niet-ontvankelijk
verklaart, dan wel indien de student het beroep intrekt, wordt de inschrijving van de
student door het College van Bestuur beëindigd. Deze beëindiging vindt plaats met ingang
van de maand die volgt op de maand waarin de student het beroep heeft ingetrokken of
waarin het Loket Rechtsbescherming de student op de hoogte heeft gesteld van het feit
dat het College van Beroep voor de Examens uitspraak heeft gedaan.
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HOOFDSTUK 8.

Artikel 8.1

ONREGELMATIGHEDEN

Reikwijdte

1. Onder onregelmatigheden wordt onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan:
a. het niet opvolgen van schriftelijk of mondeling gegeven regels of aanwijzingen
omtrent de gang van zaken tijdens een toets;
b. fraude;
c. plagiaat.
2. Onder fraude wordt onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan:
a. het afkijken tijdens een toets;
b. het in het zicht of onder handbereik hebben van ongeoorloofd materiaal tijdens een
toets;
c. het inleveren van werk onder een andere naam dan de eigen naam;
d. het zich niet houden aan regels die (mede) zijn ingesteld om fraude te voorkomen
tijdens een toets;
e. het ter beschikking stellen van eigen materiaal aan anderen;
f. het zich voorafgaand aan de toets in kennis gesteld hebben van vragen, opgaven of
modelantwoorden van de betreffende toets;
g. het tijdens of na afloop van een toets overnemen van vragen en/of modelantwoorden
en deze zelf gebruiken of aan anderen ter beschikking stellen;
h. het aanwenden van vervalste gegevens voor onderzoek in het kader van een
onderwijseenheid of de scriptie;
i. het vervalsen van beoordelingen.
3. Onder plagiaat worden onder andere, maar niet uitsluitend, de volgende gedragingen
verstaan:
a. het letterlijk of in eigen woorden verwerken van delen van het werk van anderen of
eerder gepubliceerd eigen werk, al dan niet met aanhalingstekens, in eigen werk
zonder verdere specificatie of bronvermelding.
b. het presenteren van uitgewerkte ideeën of vondsten van anderen als eigen ideeën of
vondsten.
Artikel 8.2

Procedure bij het constateren van onregelmatigheden

1. Wanneer een onregelmatigheid voor, tijdens of na de toets wordt vermoed, geldt de
volgende procedure:
a. de surveillant of examinator maakt een aantekening op het door de student
ingeleverde of in te leveren werk en neemt eventuele bewijsstukken in;
b. de student wordt in de gelegenheid gesteld om de toets of het examen af te maken;
c. de surveillant of examinator maakt proces-verbaal op, waarin ten minste wordt
vastgelegd wat de surveillant of examinator heeft waargenomen en op grond waarvan
het vermoeden van fraude is ontstaan;
d. de surveillant of examinator stelt de examencommissie op de hoogte van het
vermoeden van fraude en overlegt daarbij het proces-verbaal;
e. binnen vijf werkdagen na ontvangst van de melding stelt de examencommissie de
student op de hoogte van het vermoeden van fraude;
f. binnen vijftien werkdagen na ontvangst van de melding stelt de examencommissie de
student in de gelegenheid om te worden gehoord, waartoe de examencommissie de
student schriftelijk een uitnodiging stuurt;
g. binnen vijftien werkdagen na het tijdstip waarop de student in de gelegenheid is
gesteld om te worden gehoord stelt de examencommissie vast of er sprake is van
fraude;
h. indien nader onderzoek nodig is, kan de examencommissie beslissen de termijn van
vijftien werkdagen te verlengen en stelt zij de student hiervan tijdig op de hoogte;
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i.

de beslissing wordt tezamen met de eventueel opgelegde sancties schriftelijk aan de
student medegedeeld, waarbij tevens een afschrift aan de faculteitsdirecteur wordt
gestuurd.
j. in geval van een vastgestelde onregelmatigheid wordt een aantekening gemaakt in
OSIRIS.
2. Bij vermoeden van fraude, plagiaat of andere onregelmatigheden wordt het gemaakte
werk niet nagekeken. De examinator kent geen beoordeling toe aan het ingeleverde werk.
Indien de examencommissies vaststelt dat er geen sprake is van fraude, plagiaat of andere
onregelmatigheden, wordt het werk alsnog nagekeken en wordt er een beoordeling
toegekend.
3. Bij de detectie van plagiaat in teksten kan onder meer gebruik worden gemaakt van
elektronische detectieprogramma’s zoals Ephorus. De student dient een door Ephorus
leesbaar format in te leveren. De toegestane bestandformaten zijn MSWord. Met het
aanleveren van de tekst geeft de student toestemming tot het opnemen van de tekst in
de database van het betreffende detectieprogramma.
4. Indien plagiaat in een toets wordt geconstateerd of vermoed, kan de examencommissie
besluiten eerder door dezelfde student ingeleverde toetsen te onderzoeken op plagiaat.
De student dient aan een dergelijk onderzoek mee te werken.
Artikel 8.3

Sancties

1. Afhankelijk van de ernst van de gepleegde onregelmatigheid, herhaalde
onregelmatigheden daaronder begrepen, kan de examencommissie de student de
volgende sancties opleggen:
a. ongeldig verklaren van (een gedeelte van) de betreffende toets;
b. uitsluiting van deelname aan de betreffende toets tot een maximum van een jaar;
c. uitsluiting van meerdere, door de examencommissie aan te wijzen toetsen tot een
maximum van een jaar;
d. een combinatie van bovengenoemde maatregelen.
2. Het College van Bestuur kan op verzoek van de examencommissie overgaan tot de
volgende sancties:
a. definitieve beëindiging van de inschrijving voor de opleiding van de student;
b. aangifte bij de politie;
c. een combinatie van bovengenoemde maatregelen.
3. Tegen een sanctie die de examencommissie of het College van Bestuur op basis van dit
artikel heeft opgelegd, kan binnen zes weken na de beslissing beroep dan wel bezwaar
worden ingesteld bij het Loket Rechtsbescherming via OSIRIS Zaak.
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HOOFDSTUK 9.
Artikel 9.1

BIJZONDERE VOORZIENINGEN

Voorzieningen voor studenten met een functiebeperking

1. De student met een functiebeperking vanwege een handicap of chronische ziekte heeft
recht op doeltreffende, ofwel geschikte en noodzakelijke aanpassingen, tenzij deze voor
de hogeschool een onevenredige belasting vormen. Deze aanpassingen dienen ertoe
belemmeringen weg te nemen of te beperken en de zelfstandigheid en volwaardige
participatie van de student zoveel mogelijk te bevorderen. De aanpassingen kunnen
betrekking hebben op:
a. de toegankelijkheid van gebouwen;
b. het onderwijsprogramma, inclusief de stages;
c. de onderwijsroosters;
d. de werkvormen, inclusief de begeleiding;
e. de leermiddelen, en
f. de toetsing.
2. De student met een functiebeperking die aanspraak wil maken op aanpassingen, dient
hiertoe een gemotiveerd verzoek in bij de examencommissie. Dit verzoek moet zijn
voorzien van een advies van de studentendecaan, dat gebaseerd is op een aan de
studentendecaan overhandigde verklaring van een BIG-geregistreerde zorgverlener,
waarin de persoonlijke gegevens van de student en de medische diagnose vermeld zijn.
In afwijking van de vorige volzin volstaat bij dyslexie een dyslexieverklaring op grond van
een door een erkende psycholoog of orthopedagoog verricht onderzoek. Wanneer de
examencommissie dit voor de door haar te nemen beslissing noodzakelijk acht, kan zij op
basis van geheimhouding inzage krijgen in de overhandigde verklaring.
3. Bij besluitvorming omtrent voorzieningen voor studenten met een functiebeperking gelden
de volgende termijnen:
a. de studentendecaan brengt binnen 15 werkdagen na de intake inzake een
functiebeperking van de student advies uit aan de examencommissie;
b. de examencommissie beslist binnen 15 werkdagen na ontvangst van het advies van
de studentendecaan over de toekenning van aanpassingen;
c. een beslissing om aanpassingen toe te kennen wordt uitgevoerd binnen 15
werkdagen nadat de beslissing is genomen;
d. indien het een verzoek tot een complexe voorziening betreft, kunnen elk van deze
termijnen met 15 werkdagen worden verlengd. De betrokken functionaris stelt de
student op de hoogte van deze verlenging voor het verstrijken van de oorspronkelijke
termijn.
Artikel 9.2

Voorzieningen voor studenten die een topprestatie leveren

1. De student die topsport beoefent of een topprestatie op cultureel of ander gebied op het
hoogste niveau levert, kan een verzoek indienen voor studiefaciliteiten. Dit verzoek moet
direct bij aanvang van het studiejaar, dan wel direct na het aanvangen van de activiteiten
worden ingediend bij de examencommissie.
2. De examencommissie beslist binnen 15 werkdagen na ontvangst van het verzoek. Hierbij
laat zij zich adviseren door de coördinator topsport indien er sprake is van de beoefening
van topsport, dan wel door de studentendecaan indien er sprake is van een andere
topprestatie.
Artikel 9.3

Voorzieningen voor studenten met een buitenlandse vooropleiding

1. De student die is toegelaten op grond van een buiten Nederland afgegeven diploma van
voortgezet onderwijs kan een verzoek indienen om gedurende het eerste jaar van
inschrijving aan de hogeschool voor Nederlandstalige toetsen en deeltoetsen 30% extra
toetstijd te krijgen en/of gebruik te mogen maken van een woordenboek. Dit verzoek kan
het gehele studiejaar worden ingediend doch dient bij voorkeur zo spoedig mogelijk na
aanvang van het studiejaar te worden gericht aan de examencommissie.
2. De examencommissie kan op verzoek van de student de aanpassingen uitbreiden.
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Artikel 9.4

Voorzieningen in andere situaties

In bijzondere gevallen kunnen voorzieningen worden getroffen voor studenten die niet
voldoen aan de voorwaarden als bedoeld in de artikelen 9.1 tot en met 9.3. De
faculteitsdirecteur beslist in deze gevallen over het al dan niet treffen van voorzieningen.

HOOFDSTUK 10. SLOTBEPALING

Artikel 10

Afwijking van de Onderwijs- en Examenregeling

1. In gevallen waarin de Onderwijs- en Examenregeling niet voorziet of waarin de toepassing
van de Onderwijs- en Examenregeling zou leiden tot een onbillijkheid van overwegende
aard, beslist de examencommissie, tenzij de faculteitsdirecteur op het desbetreffende
onderwerp bevoegd is.
2. Een student kan een verzoek om af te wijken van de Onderwijs- en Examenregeling
indienen bij de examencommissie. Indien de examencommissie op het desbetreffende
onderwerp niet bevoegd is, zendt de examencommissie het verzoek door naar de
faculteitsdirecteur.
3. In gevallen waarin de Onderwijs- en Examenregeling niet voorziet in een redelijke termijn
waarbinnen de examencommissie op verzoek van student een besluit dient te nemen,
geldt een termijn van 15 werkdagen.
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Bijlagen
Bijlage 1:Jaarplanning 2018 – 2019
Periode
Introductie (jaar 1) en herkansingen
Semester 1, Periode 1
- herfstvakantie

Van

Tot en met

Week 35 t/m 45
22-10-2018

26-10-2018

Semester 1, Periode 2
- kerstreces

Week 46 t/m 05
24-12-2018

04-01-2019

Semester 2, Periode 3
- Voorjaarsvakantie
- Pasen

Week 06 t/m 16
25-02-2019
19-04-2019

01-03-2019
22-04-2019

Semester 2, Periode 4
- Meivakantie
- Koningsdag

Week 17 t/m 26
29 april 2019
Zaterdag 27 april
2019
Zondag 5 mei 2019
Donderdag 30 mei
2019
Maandag 10 juni
2019
15-07-2019

-

Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag

-

Pinksteren

-

Zomerreces

3 mei 2019

Vrijdag 31 mei 2019

30-08-2019

N.B. Het onderwijskader gaat uit van een semestriële indeling zonder gefixeerde
toetsperioden. Een opleiding kan in principe gedurende het gehele studiejaar, behalve in de
kerstvakantie, toetsen afnemen. De kerstvakantie is de enige echte vakantie. Dat betekent
dat er geen voor de studie noodzakelijke of verplichte(nde) activiteiten mogen zijn. Tijdens
een recesperiode mogen er geen onderwijsactiviteiten worden ingeroosterd, maar wel
projecten en toetsen en/of herkansingen.
Het studiejaar begint volgens deze planning op 27 augustus 2018. (Het resultaat van een
toets die op 28 augustus is afgelegd en behaald, zal echter meetellen bij het studiejaar 20172018.)
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2018-19 Academic Calendar opleiding communicatie
COM-ICM

Date
20-aug
27-aug
3-sep
10-sep
17-sep
24-sep
1-okt
8-okt
15-okt
22-okt
29-okt
5-nov
12-nov
19-nov
26-nov
3-dec
10-dec
17-dec
24-dec
31-dec
7-jan
14-jan
21-jan
28-jan
4-feb
11-feb
18-feb
25-feb
4-mrt
11-mrt
18-mrt
25-mrt
1-apr
8-apr
15-apr
22-apr
29-apr
6-mei
13-mei
20-mei
27-mei
3-jun
10-jun

Weeknr
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

17-jun

25

24-jun
1-jul
8-jul
15-jul
22-jul
29-jul
5-aug
12-aug
19-aug
26-aug
2-sep

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

p2 10 Project week
p2 11 Project week
p3-1
p3-2
p3-3
Voorjaarreces
p3-4
p3-5
p3-6
p3-7
p3-8 TOETSPERIODE 3 (regulier TP3)
p3-9 AFRONDING PROJECTEN & OPDRACHTEN & HERKANSING TP2
p4-1
p4-2
Meivakantie
p4-3
p4-4
p4-5
p4-6
p4-7
p4-8 TOETSPERIODE 4 (regulier TP4)
p4-9 AFRONDING PROJECTEN & OPDRACHTEN (herkansing TP3)

Meivakantie
p4-2
p4-3
p4-4
p4-5
p4-6
p4-7
p4-8 TOETSPERIODE 4 (regulier TP4)

p4-10 HERKANSING TP4 ALLEEN P-studenten
p4-11 Marking period
p4-12 (N)BSA meetings / Graduation ceremony July 11th 14:00 -17:00

p4-9 AFRONDING PROJECTEN & OPDRACHTEN & HERKANSINGEN TP3
p4-10 HERKANSING TP4 ALLEEN P-studenten
p4-11 (N)BSA meetings / Graduation ceremony July 11th 14:00 -17:00

Zomerreces
Zomerreces
Zomerreces
Zomerreces
Zomerreces

Zomerreces
Zomerreces
Zomerreces
Zomerreces
Zomerreces
TOETSPERIODE 5 (herkansing H-fase 4)

Zomerreces
Zomerreces
Zomerreces
Zomerreces
Zomerreces
TOETSPERIODE 5 (herkansing H-fase 4)

P1-1

Introduction week
p1-1

Introduction week
p1-1

Herfstreces
29 oktober Teamdag
p 2-1

Kerstvakantie
Kerstvakantie
14 januari Teamdag

p 3-1

Voorjaarreces

1 april Teamdag
19 april t/m 22 april Pasen
p 4-1
Meivakantie

Hemelvaartsdag 30-31 mei
Pinksteren 10 juni

collegeweek
Startdag COM dinsdag 22 augustus / TOETSPERIODE 5
introductieweek
p1-1
p1-2
p1-3
p1-4
p1-5
p1-6
p1-7
Herfstreces
p1-8 TOETSPERIODE 1 (regulier TP1)
p2-1
p2-2
p2-3
p2-4
p2-5
p2-6
p2-7
Kerstvakantie
Kerstvakantie
p2-8 TOETSPERIODE 2 (regulier TP2)
p2-9 TOETSPERIODE 2 (herkansing TP1)

COM-Deeltijd/Voltijd

collegeweek
Startdag COM dinsdag 22 augustus / TOETSPERIODE 5
introductieweek
p1-1
p1-2
p1-3
p1-4
p1-5
p1-6
p1-7
Herfstreces
p1-8 TOETSPERIODE 1 (regulier TP1)
p1-9 AFRONDING PROJECTEN & OPDRACHTEN
p2-1
p2-2
p2-3
p2-4
p2-5
p2-6
Kerstvakantie
Kerstvakantie
p2-7
p2-8 TOETSPERIODE 2 (regulier TP2)
p2-9 AFRONDING PROJECTEN & OPDRACHTEN
p2-10 TOETSPERIODE 2 (herkansing TP1)
p3-1
p3-2
p3-3
Voorjaarreces
p3-4
p3-5
p3-6
p3-7
p3-8 TOETSPERIODE 3 (regulier TP3)
p3-9 AFRONDING PROJECTEN & OPDRACHTEN
p3-10 TOETSPERIODE 2 (herkansing TP2)
p4-1

HHS
22 augustus Teamdag
p 1-1
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Bijlage 2: Toetsregeling
Vastgesteld door het College van Bestuur op 9 mei 2017, aangepast op 10 oktober 2017.
Artikel 1.
Algemene bepalingen
1.1
In deze toetsregeling worden de regels voor de goede gang van zaken tijdens de
toetsen van alle bacheloropleidingen op De Haagse Hogeschool beschreven De
regeling vormt een bijlage bij de onderwijs- en examenregeling.
1.2
In deze regeling worden onder ‘toetsen’ tevens deeltoetsen en herkansingen
verstaan.
1.3
Overtreding van de toetsregels kan worden aangemerkt als onregelmatigheid in de
zin van hoofdstuk 8 van de Onderwijs- en Examenregeling.
1.4
Tegen het besluit dat is genomen op basis van deze regeling, kan de belanghebbende
binnen zes weken beroep indienen bij het Loket Rechtsbescherming. Deze termijn
vangt aan met ingang van de dag na de bekendmaking van het besluit aan de student
(via Osiris-zaak)) en loopt door tijdens vakantie-recesperiodes.
1.5
Indien de examencommissie op grond van artikel 9.1 van de Onderwijs- en
Examenregeling heeft besloten om voorzieningen te treffen voor een student met
een functiebeperking vanwege een handicap of chronische ziekte, kan dit leiden tot
afwijking van de bepalingen in deze toetsregeling ten aanzien van deze student, voor
zover het besluit van de examencommissie hiertoe aanleiding geeft.
2.1
2.2

2.3

2.4
2.5

2.6

2.7
2.8
2.9

Artikel 2.
Bepalingen bij schriftelijke en overige toetsen
De student dient ingeschreven te zijn voor de toets conform de regels zoals
vastgelegd in art. 4 van deze regeling.
De student dient op de aangegeven aanvangstijd van de toets in het toetslokaal
aanwezig te zijn en plaatsgenomen te hebben op de hem toegewezen plaats. Indien
de student na aanvang van de toets arriveert, wordt hem de toegang geweigerd. De
hogeschool neemt geen verantwoordelijkheid voor overmachtsituaties waardoor de
student niet tijdig bij de toets aanwezig kan zijn.
De student dient zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs als bedoeld in
artikel 4.3 lid 1 van de Onderwijs- en Examenregeling, te weten:
a. een paspoort of identiteitskaart, voor zover dit paspoort of deze identiteitskaart
is uitgegeven door een van de lidstaten van de Europese Unie,
Noorwegen,IJsland, Liechtenstein of Zwitserland, of
b. een Nederlands rijbewijs, of een EU-rijbewijs
c. een Nederlandse verblijfsvergunning, of
d. een Nederlands W-document of geprivilegieerdendocument.
De student dient de presentielijst te ondertekenen.
De student mag tijdens de toets slechts gebruik maken van de uitgereikte opgaven,
het uitgereikte tentamenpapier, het eventueel uitgereikte kladpapier en de
toegestane hulpmiddelen zoals vermeld op het voorblad van de toets. Andere dan
de toegestane hulpmiddelen dienen zich buiten het zicht en buiten handbereik van
de student te bevinden.
De student dient zijn jas, tas, mobiele telefoon, horloge en overige niet-toegestane
hulpmiddelen op een daartoe aangewezen plaats achter te laten en zijn mobiele
telefoon uit te zetten. Het tijdens de toets dragen van een horloge, waaronder tevens
worden begrepen smartwatches, is niet toegestaan.
Vanaf het moment dat de toetsopgaven worden uitgedeeld, is het de student niet
toegestaan op enigerlei wijze met anderen te communiceren of papier of
hulpmiddelen uit te wisselen, met uitzondering van het bepaalde in artikel 2.9.
De student mag de opgaven pas inzien wanneer de surveillant daartoe het sein heeft
gegeven.
Indien er sprake is van onduidelijkheid, kan de student de surveillant vragen langs
te komen door zijn hand op te steken.
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2.10

2.11

2.12
2.13
2.14

2.15

2.16

3.1
3.2
3.3
3.4

3.5

1.

2.
3.

Toiletbezoek is niet toegestaan tijdens een toets die twee uur of korter duurt. Bij
een toets die langer dan twee uur duurt is toiletbezoek toegestaan na verloop van
twee uur. Dit dient onder begeleiding van een surveillant plaats te vinden. De student
dient zijn werk zodanig achter te laten dat het voor andere studenten niet mogelijk
is dit werk in te zien.
Het ingeleverde werk dient met pen te zijn geschreven. Op de eerste pagina van het
ingeleverde werk moet zijn aangegeven hoeveel pagina’s dit omvat. Elke pagina
dient een paginanummer en de naam en het studentnummer van de student te
bevatten.
Tijdens de eerste 15 minuten en de laatste 15 minuten van een toets mag de student
het lokaal niet verlaten.
Na het verlaten van het toetslokaal dient de student zich onmiddellijk buiten
gehoorsafstand van het lokaal te begeven
Bij digitale toetsen zijn de regels als bedoeld in dit artikel van overeenkomstige
toepassing. Tevens kunnen aanvullende toetsregels worden gesteld die voortvloeien
uit het specifieke karakter van de digitale toets. Deze regels worden vermeld op het
voorblad en/of instructieblad van de toets.
De opleiding draagt zorg voor het tijdig bekendmaken van de toetsregels bij
andersoortige toetsen zoals mondelinge toetsen, presentaties, papersassessments
en practica. Deze regels worden bekend gemaakt in de modulebeschrijving van de
desbetreffende onderwijseenheid.
De opleiding heeft een zorgplicht voor een adequate planning van de toetsen;
toetsen van een en dezelfde opleiding die op dezelfde dag en op significant
uiteenlopende geografische locaties plaatsvinden, dienen, met het oog op voldoende
reistijd voor de student, met tenminste twee uur tussentijd te worden gepland.
Artikel 3.
Toezicht en onregelmatigheden
Het toezicht op de gang van zaken tijdens de toetsen berust bij de surveillanten.
Tijdens de toets dient te allen tijde ten minste één surveillant in het toetslokaal
aanwezig te zijn.
De student dient de aanwijzingen van de surveillant en overige medewerkers op te
volgen.
Het is de student niet toegestaan tijdens de toets met de surveillant in discussie te
treden.
Indien de student tijdens de toets gedrag vertoont dat, ter beoordeling van de
surveillant, hinderlijk is voor andere studenten en dit gedrag na aanmaning door de
surveillant niet staakt, kan de surveillant beslissen de student uit het toetslokaal te
verwijderen.
Bij onregelmatigheden wordt de procedure gevolgd zoals deze in artikel 8.2 van de
Onderwijs- en Examenregeling is beschreven.
Artikel 4.
Wijze van inschrijven voor toetsen
De student schrijft zich, gedurende de daartoe opengestelde toetsinschrijfperiode,
zelf via Osiris in voor deelname aan alle (deel)toetsen. Uitzondering: de student die
zich bevindt in zijn eerste jaar van inschrijving in de propedeutische fase van de
betreffende opleiding wordt voor de nog niet behaalde (deel)toets door de opleiding
ingeschreven. De opleiding is verantwoordelijk voor het adequaat op de hoogte
brengen van de inschrijfperiode aan de student.
De student schrijft zich zelf in voor minoren en ander keuzeonderwijs en daarmee
automatisch voor het eerste moment van de bij die onderwijseenheid horende
toetsen.
De student is zelf verantwoordelijk voor de juiste en tijdige inschrijving voor alle
(deel)toetsen (dus niet alleen schriftelijke) in Osiris. De student dient zelf altijd tijdig
te controleren of hij is ingeschreven, en zo niet, onmiddellijk actie te ondernemen
om inschrijving via Osiris te realiseren.
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4.
5.

De student die niet wil deelnemen aan de toets waarvoor hij is ingeschreven,
dient zich tijdig uit te schrijven om ruimte te creëren voor medestudenten en/of
met het oog op een gelimiteerd aantal toetsdeelnamemogelijkheden.
Na de formele toetsinschrijfperiode wordt door de opleiding een nainschrijfmoment georganiseerd. De student die zich gedurende de formele
toetsinschrijfperiode om wat voor reden dan ook niet heeft ingeschreven voor
een (deel)toets, kan zich gedurende een door de opleiding nader te bepalen en
op de portal te publiceren beperkt tijdsvenster voor na-inschrijving in persoon
melden bij de balie van het Faculteitsbureau. Op basis van binnenkomst bij de
na-inschrijving, en uitsluitend voor zover organisatorisch mogelijk (o.a.
beschikbare plaatsen), kunnen studenten alsnog deelnemen aan de (deel)toets.
Indien de student zich ook niet in de na- inschrijfperiode heeft weten in te
schrijven is deelname aan de (deel) toets uitgesloten. 1

1

Elke toetsperiode kent een toetinschrijfperiode en een nainschrijfmoment. De beperkte duur van
een inschrijfmoment is vastgesteld op 120 minuten.
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