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De onderwijsinrichting  
 
Het onderwijs wordt gegeven in de Nederlandse taal. 
De studielast is uitgedrukt in studiepunten, waarbij één studiepunt overeenkomt met 
28 studentbelastingsuren. Het totaal aantal studiepunten van het Hogeschool IVA-
curriculum bedraagt 240. 
 
Het eerste jaar is de propedeutische fase van de Hogeschool IVA. De studielast bedraagt 
60 studiepunten, die behaald kunnen worden in een kort semester van 23 punten voor de 
automotive- en 25 punten voor de nautische opleiding en een lang semester van 37 
punten voor de automotive- en 35 punten voor de nautische opleiding. De student zit in 
het korte semester in zijn proeftijd op de Hogeschool. Aan het einde van de proeftijd wordt 
door de Examencommissie bekeken of de student, gezien zijn behaalde resultaten en zijn 
beoordeling voor Inzet en Optreden, door mag gaan. 
 
Als een student minder dan 45 studiepunten na afloop van het eerste jaar heeft, eindigt de 
studie aan de Hogeschool IVA. 
De maximale tijd om de studiepunten van de propedeutische fase te halen is twee jaar. 
Een student die daarin niet slaagt, verlaat de Hogeschool. 
 
De hoofdfase van de opleiding bestaat uit twee jaren met elk een studielast van 
68 studiepunten. De korte semesters 3 en 5 vertegenwoordigen 26 studiepunten, de lange 
semesters 4 en 6 elk 42 punten. Aan de hoofdfase kan reeds begonnen worden, terwijl nog 
niet alle propedeusepunten behaald zijn. De student krijgt aan het einde van de hoofdfase 
wederom een studieadvies. 
 
In de afstudeerfase behaalt de student de laatste 44 studiepunten door middel van een 
stage en een afstudeerscriptie. De Hogeschool IVA begeleidt de stage die minimaal 
120 dagen (34 studiepunten) duurt. Een toegewezen stagedocent bezoekt het bedrijf om 
de voortgang te bespreken en uiteindelijk samen met de bedrijfsbegeleider het 
stageresultaat te beoordelen. De gehele opleiding wordt afgesloten met het schrijven van 
de scriptie (10 studiepunten). De stagedocent is de hoofdbeoordelaar van de 
afstudeerscriptie van de student. Minimaal 30% van de scripties wordt tevens extern 
beoordeeld.  
 
De opleiding vereist fulltime beschikbaarheid. Een lesuur duurt 45 minuten en een aantal 
vakken zal in blokuren (1,5 uur) aangeboden worden. 
De semesters 1, 3 en 5 beslaan steeds 12 of 13 weken colleges volgens rooster, 
gevolgd door tentamens en herkansingen. 
De semesters 2, 4 en 6 bestaan uit 17 of 18 weken colleges volgens rooster en deze 
worden ook gevolgd door tentamens en herkansingen.  
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Visualisatie tentamenkansen en puntengrenzen: 
Propedeutische  1e schooljaar    60 ects         

fase sep -dec   december   jan-mei   mei/juni 

    T sem 1    T sem 2 

          H1 sem 1   45-punteneis S1+2 
         

Hoofdfase 2e schooljaar   68 ects         

  sep -dec   december   jan-mei   mei/juni 

    T sem 3    T sem 4 

  H1 sem 2  H2 sem 1  LK1 sem 1  P-eis  H2 sem 2                      LK1 sem 2 

          
H1 sem3   
12-puntengrens     

P-eis 

         
 

  3e schooljaar   68 ects         

augustus sep -dec   december   jan-mei   mei/juni 

    T sem 5    
T sem 6 

H1 sem 4   H2 sem 3  H1 sem 5  

 

12-puntengrens     LK2 sem 3  
LK2 sem 4 

      6-puntengrens  6-puntengrens 

          12-puntengrens stage     
         

Afstudeerfase 4e schooljaar   44 ects         

augustus sep -dec   december   jan-mei   mei/juni 

  Stagestart 15    Stagestart 25  

 

H1 sem 6   H2 sem 5  LK2 sem 5  
LK2 sem 6 

12-puntengrens stage         18-puntengrens   18-puntengrens   
         

  5e schooljaar / start inkooptraject     

augustus sep -dec   december   jan-mei   mei/juni 

  Stagestart 35    Stagestart 45  

 

    Inkoop S3/5  Her Ink S3/5  
Inkoop S4/6 

Inkoop4 S4/6             Her inkoop4 S4/6 
         

  6e schooljaar / vervolg inkooptraject     

augustus sep -dec   december   jan-mei   mei/juni augustus 

  LK3 Stagestart 5        

Her ink S4/6   Inkoop S3/5  LK3 inkoop S3/5  Inkoop S4/6 
LK inkoop 
S4/63 

Inkoop4 S4/6       Her inkoop3/4 S4/6 
  

                240-punteneis 

1: Laatste kans om propedeuse binnen twee jaar te halen. Indien niet behaald stopt de opleiding. 

2: Laatste kans om diploma binnen reguliere tijd van vier jaar te halen. Indien niet behaald volgt studievertraging.  

3: Laatste kans om binnen de maximaal gestelde tijd van 6 jaar het hbo-diploma te halen.    
4: Een student kan een verzoek indienen om een semester 4/6 inkooptentamen vervroegd af te leggen in augustus 

voorafgaand aan het desbetreffende schooljaar. Het reguliere tentamen wordt daardoor het hertentamen.  

5: < 56/68 van S5+6 = uitstel stagestart      
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Examenreglement Hogeschool IVA  
 
 
Paragraaf 1  Algemeen 
 

 
1.1 De student dient in het kalenderjaar waarin hij de eindcijferlijst behaalt, de leeftijd van 

18 jaar te bereiken of te hebben bereikt. 

1.2 Studenten met een aanwijsbare studiebelemmering kunnen in aanmerking komen voor een 
tijdsverlengingspas. Door middel van deze pas kan de student tijdsverlenging krijgen bij 
testen, deeltentamens en tentamens van vakken waar de studiebelemmering om een 
tijdsverlenging vraagt. De tijdsverlengingspas is aan te vragen bij de voorzitter van de 
Examencommissie. Bij uitgifte van de tijdsverlengingspas zal de student de nadere regels 
omtrent de tijdsverlenging ontvangen. 

1.3 De student dient de verschuldigde collegegelden te hebben voldaan om toegelaten te 
kunnen worden tot de (her)tentamens van IVA Driebergen. Dit geldt in de afstudeerfase 
ook voor het vrijgeven van de beoordeling van de afstudeerscriptie. Voldoet een student 
niet aan deze eis dan neemt de directeur onderwijs een beslissing over de toelating. De 
eindcijferlijsten kunnen pas vrijgegeven worden nadat uit de boekhouding van 
IVA Driebergen blijkt dat door de student dan wel zijn ouder(s) of verzorger(s) de 
verschuldigde cursusgelden of anderszins aan de IVA zijn voldaan. 
 

1.4 De student krijgt elk semester instructies over de tentamenronde. Deze instructies maken 
deel uit van dit Examenreglement. Deze worden ook via Magister ELO beschikbaar gesteld. 

 
1.5 Tijdens de schriftelijke tentamens wordt toezicht gehouden door ten minste één surveillant 

per tentamengroep. Bij een mondeling of praktisch tentamen is het altijd mogelijk dat een 
lid van de Examencommissie aanwezig is. 

 
1.6 De Examencommissie heeft het recht wijzigingen aan te brengen in of aanvullingen te 

geven op het Examenreglement wanneer dit wenselijk wordt geacht in het belang van de 
waarde van het diploma. 

 
1.7 De Examencommissie verplicht zich bij iedere wijziging in of aanvulling op het 

Examenreglement de student schriftelijk of via Magister ELO op de hoogte te brengen. 
 
1.8 De Examencommissie is bevoegd in bijzondere gevallen af te wijken van de wijze waarop 

tentamen gedaan zou moeten worden volgens de studiegids. 
 
1.9 In alle gevallen waarin dit examenreglement niet voorziet zal de Examencommissie 

besluiten. 
 
1.10 De Examencommissie is als volgt samengesteld, waarbij er uit oogpunt van 

onafhankelijkheid rekening gehouden is met de eis dat er minimaal een extern lid zitting 
heeft in de commissie. 

 
Voorzitter:    R.G.T. Borggreve 
Ambtelijk secretaris:  B.J. Folmer (plaatsvervangster: E.B.R. Hoedeman-Reede) 
Leden:   M. van Leusen-Mulder, P. Huberts, C. Leijnse, B.J. Meijer,  
   S. Fatehi (extern lid).  
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Paragraaf 2  De proeven van bekwaamheid (PvB) 
 
2.1 De student krijgt steeds minimaal 3 weken voor afloop van het lopende semester het 

tentamenrooster van het desbetreffende semester.  
Na afloop van elke tentamenperiode wordt een lijst met de behaalde cijfers aan de student 
overhandigd. 

 
2.2 We onderscheiden de volgende termen waar het gaat over proeven van bekwaamheid, 

totstandkoming van gemiddelden en resultaten: 
Test 
Gemiddeld Test Cijfer  GTC 
Deeltentamen (gemiddeld)  DT/DTC 
Tentamen    TC 
Tentamenuitslag   TU 
Studiepunten 
 
Een proeve van bekwaamheid wordt in principe becijferd van 20 tot en met 100 punten, 
waarbij alleen hele getallen gebruikt worden. Door het behaalde aantal punten te delen 
door 10 ontstaat het cijfer tot op een tiende nauwkeurig. Afronding geschiedt rekenkundig. 

 
2.3 Een test is de meest voorkomende vorm van een proeve van bekwaamheid. Testen 

worden gedurende een semester meestal tijdens de les afgenomen. In semester 3 is voor 
een aantal vakken sprake van een testweek. Eén of meerdere testen in een semester 
vormen, volgens de studiegidsbijlage van het desbetreffende vak, het gemiddeld test cijfer 
(GTC). Voor ieder vak geldt één inhaaltestmogelijkheid op een door de vakgroep bepaald 
moment.   
 

2.4 Een tentamenuitslag kan tot stand komen door slechts één mondeling, praktisch of 
schriftelijk tentamen. De studenten zijn verplicht voor bijna elk vak door middel van een 
Gemiddeld Test Cijfer (GTC) een deel van de tentamenuitslag van een vak te behalen. 
In de studiegids staat bij elk vak de wegingsfactor vermeld. Indien een student het 
verplichte GTC van een vak niet heeft, mag hij niet deelnemen aan het direct aansluitende 
tentamen van dat vak. De behaalde GTC’s zijn slechts geldend bij het aansluitende 
tentamen (dus niet bij herkansingen!). 
 
In een tentamenuitslag kan ook een deeltentamencijfer (DTC) verwerkt worden. Deze 
deeltentamens zijn verplicht voor een aantal in de studiegids genoemde vakken (vanaf 
semester 3). Bij een ontbrekend deeltentamencijfer is er geen tentamenuitslag mogelijk. 
Indien een student niet in de gelegenheid is om aan een deeltentamen deel te nemen, 
dient hij daarover vooraf te overleggen met de desbetreffende docent. Er wordt dan 
éénmaal per semester een inhaalmogelijkheid geboden. Het behaalde DTC is geldend bij 
het hertentamen.  

 
2.5 Als er vooraf geen overleg geweest is of als de student wederom afwezig was, moet de 

student de Examencommissie schriftelijk verzoeken alsnog in de gelegenheid gesteld te 
worden het deeltentamen te mogen doen. 
Wordt het verzoek ontvankelijk verklaard, wordt deze inhaalmogelijkheid in principe in 
hetzelfde semester, maar dan een jaar later aangeboden. De student mag geen poging 
doen om een deeltentamencijfer te verbeteren. De wegingsfactor van een deeltentamen 
t.o.v. de andere onderdelen van een tentamenuitslag staat in de studiegids bij het 
desbetreffende vak. 
 

2.6 Een tentamen is de proeve van bekwaamheid die de stof van een semester omvat. 
Deelname aan een tentamen is verplicht. Maximaal 20 werkdagen nadat het laatste 
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tentamen van een tentamenperiode is afgenomen, maakt de Examencommissie, 
bijzondere omstandigheden daargelaten, de cijfers bekend. 

 
2.7 De tentamenuitslag (TU) is het cijfer, op één decimaal nauwkeurig, dat is behaald door 

een student voor een vak. Een eventuele afronding vindt rekenkundig plaats. Hierbij kijken 
we naar de tweede decimaal. Is dit een 5 of hoger dan wordt de eerste decimaal een 
tiende hoger, hetgeen als enige uitzondering niet geldt voor 5,45 tot en met 5,49. Deze 
worden reglementair afgerond naar 5,4. De tentamenuitslag is “voldoende” als het cijfer 
5,5 of hoger is. Als de tentamenuitslag van een vak voldoende is mag de student geen 
poging doen het behaalde resultaat te verbeteren. 

 
2.8 Afwijkende vakken: 

 
A) Communicatie 

Binnen het vakgebied Communicatie zijn de studiepunten van de vreemde talen per 
semester te verkrijgen als het gemiddelde van die vreemde talen 5,5 of hoger is, 
waarbij elke afzonderlijke tentamenuitslag minimaal 5,0 moet zijn. Deze 
compensatieregel geldt niet meer in semester 5 en semester 6. 

 
B) Commerciële Techniek & Nautische stage 

Voor de vakken Commerciële Techniek en Nautische stage geldt als ondergrens voor 
het deeltentamen het cijfer 4,5. 
 

C) Afstudeerscriptie 
Voor de afstudeerfase is op Magister ELO een Stage- en Scriptiegids beschikbaar 
waarin de randvoorwaarden van de afstudeerfase beschreven staan. Het eindcijfer van 
de afstudeerscriptie wordt door de desbetreffende corrector op 1 decimaal nauwkeurig 
gegeven. 
 

D) Ondernemingsplan 
In semester 4 wordt bij de vakken Bedrijfseconomie, Bedrijfsmanagement, Marketing 
en Recht het deeltentamen “Ondernemingsplan” als groepsopdracht verstrekt. Het 
cijfer van elk individueel groepslid telt als deeltentamencijfer “Opn” mee bij de 
genoemde vakken. Indien het deeltentamen Opn niet is afgerond, dient de student een 
aanvraag in bij de Examencommissie met het verzoek tot het mogen maken van een 
vervangende opdracht. 

 
2.9 Na bekendwording van een cijfer voor een proeve van bekwaamheid heeft de student vier 

werkdagen de tijd bij de desbetreffende docent inzage in zijn beoordeelde werk te 
verkrijgen alsmede kennis te nemen van de normen aan de hand waarvan de beoordeling 
heeft plaatsgevonden. Indien daartoe één of meerdere aanvragen zijn gedaan dient de 
docent zo snel mogelijk een inzagemoment te organiseren. De mogelijkheden voor een 
student om bezwaar aan te tekenen dan wel bij een afwijzing hiervan in beroep te gaan, 
staan in deze OER onder “Examencommissie & Commissie van Beroep Hogeschool IVA”. 
 
 
Paragraaf 3.  Herkansingen 
 

3.1    Voor elk vak dat in een studiejaar aangeboden wordt, is met uitzondering van semester 2, 
in principe twee keer gelegenheid deel te nemen aan het bijbehorende tentamen: de 
eerste keer direct aansluitend op het semester waarin het vak aangeboden is en de tweede 
keer in het volgende semester (op zijn laatst na afloop van de reguliere tentamens van dat 
volgende semester). Daarna is de student verplicht het tentamen te maken in de 
studentengroep die een jaar na hem gestart is en bij het niet behalen van de studiepunten 
ook het bijbehorende hertentamen. Alle tijdpaden van herkansingsmogelijkheden (ook 
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i.v.m. studiepuntgrenzen) zijn te vinden in de “visualisatie tentamenkansen en 
puntengrenzen” in dit onderwijs- en Examenreglement. 

 
3.2    Deelname aan een hertentamen is verplicht. In geval een student op de lesdag, waarop 

het hertentamen gehouden wordt, het opgegeven lesrooster niet geheel of gedeeltelijk 
volgt is deelname aan het hertentamen in principe niet mogelijk. Hij dient de voorzitter 
van de Examencommissie hiervan voorafgaand aan het hertentamen in kennis te stellen.  
 

3.3    De uitslag van een hertentamen telt niet mee als het cijfer gelijk of lager is dan het reeds 
behaalde cijfer. 
 

3.4    Bij deelname aan een herkansing van een ander cohort, is de student zelf verantwoordelijk 
voor het verkrijgen van de juiste literatuur.  
 
 
Paragraaf 4.  Verzuim 
 

4.1    De student moet met de grootst mogelijke regelmaat de colleges volgen. Alleen in gevallen 
van overmacht zoals rijexamen, bruiloft, jubileum, ziekte e.d. is verzuim geoorloofd, mits 
het tijdig aangevraagd of gemeld is. In gevallen waar verzuim van colleges niet vooraf 
geregeld is, wordt het verzuim als ongeoorloofd aangemerkt. Alle verzuim wordt per 
semester dagelijks bijgehouden. Aan het eind van elk semester worden de percentages 
verzuim berekend. Aan deze percentages zijn de volgende sancties verbonden: 
 
A      Het ongeoorloofde verzuim (1e en 2e collegejaar). 

Meer dan 2,0%: de desbetreffende student verliest het recht het laatste tentamen 
van de reguliere tentamenronde te maken. Elke procent toename van het 
ongeoorloofde verzuim heeft tot gevolg dat de desbetreffende student voor één 
tentamen meer wordt uitgesloten (meer dan 3,0% geen toegang tot 2 tentamens, 
meer dan 4,0% geen toegang tot 3 tentamens enz.) tot maximaal alle tentamens. De 
gemiste tentamens leveren automatisch een herkansing op. 
 

B Het totale verzuimpercentage (geoorloofd + ongeoorloofd) per semester (1e en 2e 
collegejaar). 
Meer dan 6,0%: de student verliest het recht toegang te verkrijgen tot het laatste 
tentamen van de reguliere tentamenronde. Elk procent toename van het totaal 
verzuim heeft tot gevolg dat de desbetreffende student voor één tentamen meer 
wordt uitgesloten, (meer dan 7,0% geen toegang tot 2 tentamens, meer dan 8,0% 
geen toegang tot 3 tentamens enz.) tot maximaal alle tentamens. De gemiste 
tentamens leveren automatisch een herkansing op. 
 

C Meer dan 20% (1e en 2e collegejaar). 
De student verliest in principe het recht om alle tentamens te mogen doen. Dit houdt 
in dat de opleiding niet voortgezet kan worden. 
 

D Aanwezigheidspercentage 80% (3e collegejaar). 
In het derde collegejaar is de student per vak verplicht om minimaal 80% van de 
aangeboden lesuren voorbereid aanwezig te zijn. De vakdocent registreert deze 
aanwezigheid. Is de student minder dan 80% voorbereid aanwezig, verliest hij in 
principe het recht om deel te nemen aan het aansluitende tentamen van dit vak.  

 
4.2 De student kan de Examencommissie in het eerste en tweede collegejaar schriftelijk 

verzoeken de ontzegging(en) ongedaan te maken. Dit verzoek is alleen mogelijk op grond 
van langdurige ziekte of andere verifieerbare overmacht. De Examencommissie beoordeelt 
het verzoek en zal na eventuele goedkeuring het deel van het verzuim dat door verifieerbare 
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overmacht ontstaan is, aftrekken van het oorspronkelijk totaal verzuim. Het dan 
overblijvende totaal verzuim wordt opnieuw beoordeeld en bij overschrijding conform deze 
paragraaf gesanctioneerd.  
Voor derdejaars studenten geldt dat voor deelname aan beurzen een dispensatieverzoek 
aan desbetreffende coördinator kan worden gericht m.b.t. het aanwezigheidspercentage 
van 80% (conform artikel 4.1 D).   
 

4.3 In geval een student door ziekte of andere verifieerbare overmacht niet op een tentamen 
kan verschijnen, dient hij/zij de voorzitter van de Examencommissie hiervan voorafgaand 
aan het tentamen direct telefonisch in kennis te stellen.  
 

4.4 Een kandidaat die tijdens het schriftelijke of praktijkgedeelte van het (her)tentamen te 
laat komt, kan in principe niet meer toegelaten worden tot het (her)tentamenlokaal en 
dient zich direct in verbinding te stellen met de voorzitter van de Examencommissie. 
 
 
Paragraaf 5 Fraude 

 
5.1 Onder fraude wordt in ieder geval verstaan: 

• het handelen of nalaten van handelingen van een student waardoor een juist oordeel 
over zijn kennis, inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt; 

• alles wat door de surveillant kan worden opgevat als een poging informatie, op welke 
wijze dan ook, te vergaren bij of te verstrekken aan de andere studenten, aangaande 
de proeven van bekwaamheid (PvB). Dit geldt dus ook voor hen die trachten een 
ander te “helpen”. 

• tijdens een PvB in het bezit zijn van voorgeprogrammeerde of programmeerbare 
hulpmiddelen (b.v. rekenmachine, mobiele telefoon, smartwatch, boeken, syllabi, 
aantekeningen in welke vorm dan ook, etc.), waarvan de raadpleging niet uitdrukkelijk 
is toegestaan; 

• tijdens een PvB afkijken of het binnen of buiten de tentamenruimte uitwisselen van 
informatie; 

• het zich tijdens een PvB door iemand anders laten vertegenwoordigen; 
• het zich, voor de datum of het tijdstip waarop een PvB zal plaatsvinden, in het bezit 

stellen van de opgaven van de desbetreffende PvB; 
• het maken/distribueren van foto’s van testen en/of tentamens. 
 

5.2 Plagiaat  
Specifiek in het geval van plagiaat, het volgende: 
• Bij diverse opdrachten wordt bij IVA Driebergen gekeken naar plagiaat en in welke mate 

het werk authentiek is. Met andere woorden: heeft de student het geschrevene met 
voldoende eigen woorden en inbreng tot zijn/haar werkstuk gemaakt? 

 
• Wat is plagiaat: 

“Het zich toe-eigenen van het geestelijk werk van anderen en het als eigen werk 
openbaar maken” (bron: Van Dale). Bij het nakijken van opdrachten zal het gebruik van 
woorden en tekstdelen die in die combinatie door anderen gebruikt zijn en waar geen 
bronvermelding volgens de APA-stijl vermeld wordt, gezien worden als plagiaat. Dit 
geldt zowel voor citeren als parafraseren. Een citaat is een letterlijk overgenomen 
passage uit een publicatie en een parafrase is een weergave in eigen woorden van een 
passage uit een publicatie. 

 
• Aanbevelingen: 

Wanneer de student er voor kiest om te citeren of te parafraseren, moet duidelijk 
blijken uit de omringende tekst dat de student de bron begrijpt. Ook moet het citaat of 
de parafrase dienen als een verduidelijking of argumentatie in het eigen werk, niet als 
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vulling. Alleen citaten en parafrasen van gezaghebbende auteurs en uit originele 
bronnen zijn wenselijk. De relevantie van citaten en parafrasen moet duidelijk blijken 
uit de opdracht. 

 
• Mate van eigen werk: 

De docent is bevoegd om de mate van “eigen werk” mee te laten tellen in de 
beoordeling van de opdracht. Bij de instructie van een opdracht wordt de mate van 
eigen werk, in een percentage omschreven. De mate van eigen werk zal onder andere 
aangetoond worden door gebruik te maken van de plagiaatcontrole van Ephorus.  

 
• Sanctie: 

In overleg met de Examencommissie mag de docent bij een te geringe mate van eigen 
werk de opdracht beoordelen als fraude. Zowel de pleger als de medepleger van fraude 
en plagiaat (kunnen) worden bestraft. Plagiaat wordt in dat geval gesanctioneerd 
volgens paragraaf 5.3. 
 

5.3 Als een student zich bij een test die meetelt voor het GTC, schuldig maakt aan welke 
vorm van fraude dan ook, krijgt hij voor die test een 1,0. Ook het niet (tijdig) inleveren 
van een werkstuk tellend als testcijfer, levert een 1,0 op.  

 
5.4 Als een student zich schuldig maakt aan welke vorm van fraude dan ook bij een 

deeltentamen, ontvangt de student hiervoor een 1,0 en moet de student in principe een 
jaar later, in hetzelfde semester, dit deeltentamen opnieuw doen.  
 

5.5 Als een student zich schuldig maakt aan welke vorm van fraude dan ook bij een 
(her)tentamen dan ontvangt de student voor het desbetreffende vak een 1,0 en zal de 
Examencommissie deze student het recht ontzeggen deel te nemen aan de eerstvolgende 
vijf (her)tentamens.  In bijzondere omstandigheden is de Examencommissie gerechtigd om 
af te wijken van de hoogte van de sanctie. 

 
5.6 In het algemeen geldt dat een kandidaat in het eigen belang, alsmede in het belang van de 

overige examinandi, verplicht is alles te doen om het (her)examen reglementair te laten 
verlopen. 

 
5.7 Indien een student zich schuldig maakt aan welke vorm van fraude dan ook bij de 

afstudeerscriptie dan zal de afstudeerscriptie opnieuw gemaakt moeten worden. 
 
5.8 In alle niet genoemde situaties waar de student van fraude wordt verdacht, zal de 

Examencommissie beslissen. 
 
 
Paragraaf 6. Decemberronde semester 1, jaarovergangen & totstandkoming diploma 
 

6.1 Afgaand op het rapport na semester 1 (decemberronde) geeft de Examencommissie een 
studieadvies. Dit advies wordt gebaseerd op basis van de inschatting van de haalbaarheid 
van het diploma.  
 
Indien er een bindend advies wordt afgeven om te stoppen, heeft de Examencommissie 
een zorgvuldige afweging gemaakt tussen het de inzet en het optreden van de student, de 
behaalde studiepunten en het aantal openstaande tekorten/onvoldoendes. 
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6.2 De overgangslijst: van het eerste naar het tweede studiejaar. 
Op basis van de tentamenuitslagen (TU) van de semesters 1 en 2 moeten er minimaal 
45 studiepunten zijn behaald om door te mogen naar de hoofdfase van de opleiding. Bij 
een lager puntenaantal dan 45 studiepunten, stopt de opleiding aan de Hogeschool IVA.  
 

6.3 De overgangslijst: van het tweede naar het derde studiejaar. 
 Een student mag voor aanvang van het 3e jaar (augustus) maximaal 12 studiepunten 

van de semesters 3 + 4 missen. Mist een student meer dan 12 studiepunten, stopt de 
opleiding aan de Hogeschool IVA. 

 
6.4 De overgangslijst; van het derde studiejaar naar de afstudeerfase (vierde jaar). 
 Een student mag aan het einde van het 3e jaar (juni) maximaal 6 studiepunten gemist 

hebben van semester 3 + 4. Mist een student meer dan 6 studiepunten, wordt de opleiding 
aan de Hogeschool IVA gestopt. De student kan in dat geval geen IVA hbo-getuigschrift (= 
diploma) meer behalen. 
Indien er ≤6 studiepunten van semester 3 en 4 open staan, vallen die openstaande punten 
in het zogenaamde inkooptraject. Hierdoor zal de student automatisch studievertraging 
oplopen na het 4e jaar. 

 
Een student mag aan het einde van het 3e jaar (augustus) maximaal 12 studiepunten 
van de semesters 5 + 6 (inclusief de herkansingsronden) missen. Mist een student meer 
dan 12 studiepunten, mag niet aan de afstudeerstage begonnen worden.  
 

6.5 De eindlijst; afronding na het vierde jaar. 
Een student is geslaagd indien alle 240 studiepunten zijn behaald. 
 
Een student mag aan het einde van zijn 4e jaar (juni)maximaal 18 studiepunten van de 
semesters 3 t/m 6 missen (2e en 3e jaar). Mist een student meer dan 18 punten, dan 
wordt de opleiding aan de Hogeschool IVA gestopt. De student kan in dat geval geen IVA 
hbo-getuigschrift (= diploma) meer behalen. 
Mist een student ≤ 18 punten, krijgt hij 2 jaar de tijd, direct aansluitend op het einde van 
het 4e jaar (juni), om deze te behalen in het inkooptraject. 
  

6.6 Het inkooptraject 
De kaders: 
• Van een ingekocht vak mag de student daar waar mogelijk college volgen, het 

aansluitende tentamen maken en indien noodzakelijk één hertentamen doen. 
• Mocht het hertentamen onvoldoende zijn, kan het vak wederom ingekocht worden. 
• Een tentamenuitslag is alleen gebaseerd op het behaalde cijfer voor het tentamen. Er 

worden geen deeltentamens meer afgenomen en reeds behaalde deeltentamencijfers 
vervallen. 

• De kosten voor het inkooptraject bedragen € 100,- per te behalen studiepunt. 
 

De procedure: 
• de student meldt per e-mail aan de voorzitter van de Examencommissie de gemiste 

vakken te willen inkopen; 
• de student krijgt en betaalt de rekening hiervoor; 
• de student volgt vrijwillig colleges (volgens het rooster van de 2e en/of 3e jaars klas, 

indien plaats beschikbaar en in overleg met de voorzitter van de Examencommissie); 
• de periodes van (her)tentamens staan vermeld in de OER; 
• indien gewenst kan een student de voorzitter van de Examencommissie verzoeken het 

tentamen van semester 4 en/of 6 al in augustus af te leggen, met in achtneming het 
niet kunnen volgen van colleges. Dit alles om een student in de gelegenheid te stellen in 
december zijn diploma in ontvangst te kunnen nemen. Indien het tentamen 
onvoldoende gemaakt is, volgt een herkansing in de reguliere tentamenronde.   
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6.7 Zijn de 240 studiepunten niet compleet binnen 6 jaar na aanvang van de studie, wordt de 

opleiding aan de Hogeschool IVA gestopt. De student kan in dat geval geen IVA hbo-
getuigschrift (= diploma) meer behalen. 

 
6.8. Om in aanmerking te komen voor een aantekening ‘cum laude’ moet de eindcijferlijst aan 

de volgende eisen voldoen: een cijfergemiddelde van ten minste een 8 en geen 
onvoldoendes, waarbij vier cijfers vanaf 6 tot 8 zijn toegestaan. 
 
Zie voor periodes van (her)tentamens het schema: “Visualisatie tentamenkansen en 
puntengrenzen”. 
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Examencommissie & Commissie van Beroep Hogeschool IVA 
(Onderwijsreglement) 

Examencommissie 
De Examencommissie is verantwoordelijk voor alle prestaties die leiden naar en meewegen 
in de diplomering.  
 
Een student kan schriftelijk bezwaar aantekenen bij de Examencommissie  
betreffende de punten genoemd onder artikel 2.2 van het Onderwijsreglement. De student 
doet dit zo snel mogelijk na een gehouden proeve van bekwaamheid, dan wel zo snel 
mogelijk na de uitslag en niet later dan één dag na het verstrijken van het inzagemoment 
(zie art. 2.9 van het Onderwijs- & examenreglement hbo IVA). 
 
Het gemotiveerde bezwaar dient per email te worden verstuurd naar de ambtelijk 
secretaris van de Examencommissie: folmer@iva-driebergen.nl  

De Examencommissie moet minimaal twee werkdagen voor het verstrijken van de 
beroepstermijn (art. 3.1 van het Onderwijsreglement) de student op de hoogte brengen 
van het antwoord op het gedane bezwaar. Indien de Examencommissie naar het oordeel 
van de student onvoldoende rekening heeft gehouden met de bezwaren, kan de student in 
beroep gaan bij de Commissie van Beroep. 

Commissie van Beroep 
 
Paragraaf 1 Samenstelling, taak en besluitvorming 
 

1.1 De Commissie van Beroep bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, drie docenten en drie 
studenten. 

 
1.2 De onafhankelijke voorzitter wordt voor onbepaalde tijd benoemd. De drie docenten 

worden ieder jaar (her)benoemd door de directie van de Hogeschool IVA. De drie 
studenten worden voor de duur van een jaar gekozen door de studenten van de 
Hogeschool IVA. 

 
1.3 Er dienen minimaal twee docenten en minimaal twee studenten aanwezig te zijn bij de 

besluitvorming. Bij het staken der stemmen, geeft de voorzitter de doorslag. Indien de 
voorzitter afwezig is, kan de Commissie van Beroep slechts besluiten nemen indien er 
sprake is van consensus onder de commissieleden met in achtneming van de minimale 
aanwezigheidseis. Indien de studentgeleding of docentgeleding door slechts een persoon 
vertegenwoordigd is, kan de Commissie geen besluiten nemen. 

 
1.4 De uitspraak van de Commissie van Beroep is voor alle partijen in het conflict bindend. 
 
1.5 De Commissie van Beroep handelt naar eer en geweten. 
 
1.6 Indien een lid uit de Commissie van Beroep zelf belanghebbend is (docent en/of student), 

treedt deze terug bij de behandeling van het desbetreffende beroep. 
 
  

mailto:folmer@iva-driebergen.nl
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Paragraaf 2 Reikwijdte van de Commissie van Beroep 
 

2.1 De Commissie beoordeelt beroepen die betrekking hebben op besluiten van de 
Examencommissie, voortvloeiend uit het examenreglement. 

 
2.2 De Commissie van Beroep is gerechtigd uitspraken te doen over: 

• de samenstelling van een tentamen in relatie tot de doelstellingen van de opleiding en 
het aangeboden lesprogramma (criterium van representativiteit); 

• de tijd en ruimte waarin en de wijze waarop een tentamen heeft plaatsgevonden 
(criterium van materiële tentamencondities); 

• de beoordeling van een tentamen (criterium van betrouwbaarheid) en 
• de informatie naar de student omtrent de hiervoor genoemde criteria (criterium van 

informatie). 
 
2.3 De Commissie van Beroep is gerechtigd bindende uitspraken te doen over de juistheid van 

een cijfer. Indien naar het oordeel van de Commissie een cijfer onjuist is, mag de 
Commissie de Hogeschool IVA voorschrijven hoe een nieuwe definitieve beoordeling moet 
plaatsvinden, op een wijze die rekening houdt met de belangen van de student en de 
Hogeschool IVA. De Commissie is niet gerechtigd cijfers te wijzigen. 

 
 
Paragraaf 3 Indienen van bezwaar en beroep 
 

 
3.1 De beroepstermijn eindigt tien werkdagen na de publicatie van de  
 tentamenuitslagen van de desbetreffende periode. 
 
3.2 Een beroep moet schriftelijk en gemotiveerd ingediend worden ter attentie van de 

Commissie van Beroep, secretariaat IVA Driebergen. Het secretariaat zorgt ervoor dat de 
leden van de Examencommissie en de Commissie van Beroep een kopie ontvangen. 

 
3.3 De Commissie stelt naar aanleiding van een ingediend beroep een onderzoek in en bericht 

de student binnen 60 werkdagen na het bekendmaken van de tentamenuitslagen van de 
desbetreffende periode. 
 
 
Paragraaf 4 Leden Commissie 
 
De Commissie van Beroep van de Hogeschool IVA is per 1 augustus 2014 als volgt 
samengesteld: 
 
Voorzitter: Mr. A.J.K. Koopmans 
Docenten: M.P. Hoffmann, R.T. van Veenendaal, G.U. Smid 
 
Student(en): De namen van de studentleden worden kenbaar gemaakt op Magister 

ELO. 
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