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Inleiding 

Dit is de regeling zij-instroom in het beroep van Iselinge Hogeschool. De regeling bevat de rechten en plichten 

van deelnemers en opleiding met betrekking tot het onderwijs en toetsen dat leidt tot het pedagogisch 

didactisch getuigschrift. De programmabeschrijving van het scholingstraject Zij-instroom in het beroep is 

opgenomen in bijlage 2. 
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Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 
 
Artikel 1.1 Begripsbepalingen 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

 
• Assessor: een – door de examencommissie aangewezen – getrainde beoordelaar die vaardigheden, 

schriftelijke of mondelinge tentamens beoordeelt en op basis daarvan de uitslag vaststelt.  

• Bekwaamheidsonderzoek: hieruit moet blijken dat de deelnemer voldoet aan de 

bekwaamheidseisen voor leraren. De de examencommissie van de opleiding keurt het 

bekwaamheidsonderzoek van de zij-instromer goed, voor deze het getuigschrift ontvangt. 

• College van beroep: het college van beroep voor de examens zoals bedoeld in de artikelen 7.60 tot en 

met 7.63 van de wet 

• College van bestuur: het college belast met het bestuur van de hogeschool, zoals bedoeld in artikel 

10.2 van de WHW en de statuten van Iselinge Hogeschool 
• Decaan: lid van het personeel dat deelnemers informeert, advies geeft en ondersteunt 

• Deelnemer: persoon die zich heeft aangemeld voor geschiktheidsonderzoek, scholingsprogramma en 

bekwaamheidsonderzoek en als dusdanig staat ingeschreven bij Iselinge Hogeschool 

•  Deeltijdopleiding: opleiding die zodanig is ingericht dat er rekening is gehouden met de mogelijkheid 

dat de student ook in beslag kan worden genomen door andere werkzaamheden dan 

onderwijsactiviteiten. 

• Digitale leeromgeving: hierin wordt informatie gegeven over de onderwijsorganisatie, 

onderwijsinhoud en toetsing 

• EVC: eerder of elders verworven competenties 

• EVC-bureau: het EVC-bureau begeleidt en onderzoekt vrijstellingsverzoeken en adviseert de 

kandidaat zij-instromer en de examencommissie over zijn vrijstellingsverzoeken. 

• Examen: de verzameling toetsen van de desbetreffende fase 

• Examencommissie: het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student/ 

deelnemer voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van 

kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad, zoals bedoeld in 

artikel 7.12 van de wet 

• Examinator: degene die aangewezen is om een tentamen/examen af te nemen en de uitslag daarvan 

te bepalen 

• Fraude: onder fraude bij toetsing, bij aanvragen voor vrijstellingen en aanvragen van examens wordt 

in ieder geval verstaan ieder handelen of nalaten door of vanwege een deelnemer, waardoor het 

vormen van een juist oordeel van diens kennis, inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk voor de 

examinator onmogelijk wordt gemaakt en/of het beïnvloeden van (onderdelen van) het 

examenproces met als doel het resultaat van het examen te beïnvloeden.' 

• Geschiktheidsonderzoek:  onderzoek dat de aangemelde deelnemers voor zij-instroom succesvol moet 

afronden alvorens te mogen deelnemen aan het zij-instroomtraject. Het zij-instroom traject bestaat 

uit drie onderdelen: 1. de beoordeling of de gevolgde opleiding en maatschappelijke beroepservaring; 

2. beoordeling van de betrokkene om per direct verantwoord les te kunnen geven; 3. de beoordeling 

om welke scholing en begeleidign voor de deelnemer noodzakelijk wordt geacht om met een goed 

gevolg deel te kunnen nemen aan het bekwaamheidsonderzoek   

• Hoger onderwijs: onderwijs dat is gericht op de overdracht van theoretische kennis en op de 

ontwikkeling van vaardigheden in nauwe aansluiting op de beroepspraktijk 

• Hogeschool: instelling voor hoger beroepsonderwijs, in dit geval Stichting Iselinge Hogeschool 
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• Hij/hem: hij of zij / hem of haar 

• Instelling: de hogeschool 

• Instellingsbestuur: college van bestuur van Iselinge Hogeschool 

• Schoolopleider: een geschoolde medewerker van de opleidingsschool die de deelnemer begeleidt en 

beoordeelt in de beroepspraktijk van de opleidingsschool 

• Inzage(moment): een moment waarop de deelnemer de gemaakte toets en de totstandkoming van de 

beoordeling kan inzien 

• Landelijke toets: een toets die de opleiding op grond van landelijke afspraken binnen de Vereniging 

Hogescholen verplicht is af te nemen conform de landelijk afgesproken werkwijze en normering 

• Loket Rechtsbescherming: de toegankelijke faciliteit zoals bedoeld in artikel 7.59a van de wet 

• Medezeggenschapsraad: de personeels- en studentenvertegenwoordiging zoals bedoeld in artikel 10.17 van 

de wet 

• Module: onderwijseenheid zoals bedoeld in artikel 7.3 van de wet: onderdeel van een opleiding waarin 

diverse thema’s en vakinhouden aan bod komen 

• Opleiding: een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van het 

bekwaamheidsonderzoek 

• Opleidingscommissie: de commissie belast met de in artikel 10.3c van de wet genoemde taken 

• Opleidingsschool: een school die, net als Iselinge Hogeschool, deel uitmaakt van Opleiden in School 

Partnerschap Oost-Gelderland. Op deze school zorgt een gecertificeerde schoolopleider voor begeleiding en 

beoordeling van de deelnemers 

• Passend aanbod: een alternatief voor het reguliere of vervallen aanbod. Een passend aanbod wordt gegeven 

wanneer een deelnemer door bijzondere omstandigheden niet in staat is geweest aan het reguliere aanbod 

deel te nemen, of wanneer een deelnemer de opdracht niet of buiten de gestelde termijn heeft ingeleverd. 

De examencommissie beslist altijd over het al dan niet toepassen van passend aanbod. Het passende aanbod 

blijft twee studiejaren geldig, startend in het studiejaar dat het passende aanbod is uitgesproken naar de 

deelnemer 

• Pedagogisch didactisch getuigschrift: bewijs dat de deelnemer na het behalen van het 

bekwaamheidsonderzoek een bevoegd leerkracht in het basisonderwijs is. 

• Programmaregisseur: persoon die verantwoordelijk is voor de coördinatie van een opleidingsvariant 
• Stafadviseur kwaliteitszorg: de medewerker die verantwoordelijk is voor de kwaliteitszorg van de opleiding 

• Stage: periode van praktische voorbereiding tijdens de opleiding 
• Studenteninformatiepunt: voorziening waar deelnemers terechtkunnen met algemene vragen over de 

opleiding en administratie en voor het doorgeven van ziekmeldingen 

• Surveillant:  degene die namens en onder verantwoordleijkheid van e examinator toezicht houdt 

tijdens toetsen en examens. 
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• Studentenpsycholoog: een psycholoog waar deelnemers naar kunnen worden doorverwezen door de decaan 

in geval van psychische problemen die de studievoortgang belemmeren 

• Studentinformatiesysteem: digitaal systeem waarin informatie wordt gegeven over de 

toetsorganisatie, toetsinhoud en studievoortgang van de deelnemer 

• Studiecoach: begeleider die als taak heeft de deelnemer te begeleiden bij een efficiënte en 

resultaatgerichte studieloopbaan vanuit de perspectieven van studievoortgang, loopbaanontwikkeling en 

professionele ontwikkeling 

• Studiejaar: de periode van 1 september tot en met 31 augustus van het daaropvolgende kalenderjaar 

• Studielast: de genormeerde tijdsinvestering in eenheden van 28 studiebelastingsuren, verbonden aan een 

onderwijseenheid 

• Studiepunt: een studiepunt is gelijk aan 28 studiebelastingsuren en wordt toegekend indien (een gedeelte 

van) een onderwijseenheid met goed gevolg is afgelegd Registratie van studiepunten gebeurt volgens het 

European Credit Transfer System (ECTS) 

• Surveillant: degene die namens en onder verantwoordelijkheid van de examinator toezicht houdt tijdens 

toetsen en examens 

• Toets: een onderzoek naar kennis, inzicht en vaardigheden bij de afsluiting van een onderwijseenheid 

alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek, zoals bedoeld in artikel 7.10, lid 1 van de wet 

• Toetsbureau: het bureau dat zich bezighoudt met de organisatie, planning en verwerking van toetsen, 

registratie van resultaten en studievoortgang 

• Tripartiete overeenkomst: hierin staat de overeengekomen leerroute van de deelnemer samen met 

de afspraken van de werkgever en opleiding. De examencommissie keurt de leerroute alvorens de 

deelnemer start met het zij-instroomtraject. 

• Vertrouwenspersoon: persoon waar deelnemers terecht kunnen voor een vertrouwelijk gesprek over 

problemen en klachten met betrekking tot ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en 

komt op voor de belangen van de deelnemer 

• Werkdag/-week: elke dag of week, uitgezonderd zaterdag, zondag en feest- en/of vakantiedagen 

• Wet hoger onderwijs: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 
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Hoofdstuk 2: 

Onderwijsprogramma Zij-instroom 

Artikel 2.1 Doelstelling scholingstraject Zij-instroom in het beroep 

 
1 De opleiding is gericht op het ontwikkelen van de bekwaamheden van de startbekwame leraar en leidt op 

tot het ‘pedagogisch didactisch getuigschrift’ zoals bedoeld in artikel 7a.3 van de wet hoger onderwijs. 

2 Met dit getuigschrift is de deelnemer algemeen benoembaar in het basisonderwijs en het speciaal (basis-) 

onderwijs, alsmede bevoegd om onderwijs te geven in een aantal vakken in het praktijkonderwijs. 

3 Deelnemers aan het zij-instroomtraject moeten tijdens de opleiding voldoen aan de 

Landelijke Kennisbasistoetsen Rekenen-wiskunde, Nederlandse taal en Engels. 

 

Artikel 2.2 Opbouw en inrichting van de opleiding 

 
1 De opleiding is zo ingericht dat de deelnemer in redelijkheid ten minste in staat wordt gesteld deze binnen 

24 maanden af te ronden. 

2 De inhoud en de studielast van de afzonderlijke onderwijseenheden en het praktijkleren in de stage 

zijn beschreven in digitale studieroutes. 

 

Artikel 2.3 Onderwijsaanbod 

 
1  Het curriculum (onderwijsprogramma) bestaat uit een 6 leerlijnen:  

    a themalijn 

b stagelijn 

c netwerklijn 

d trainingslijn 

 e profileringslijn 

 f begeleidingslijn 
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Hoofdstuk 3: Geschiktheids- en 

bekwaamheidsonderzoek 

 
Artikel 3.1: Geschiktheidsonderzoek 

 
1 Uit de aanvraag voor het geschiktheidsonderzoek blijkt dat de deelnemer in het bezit is van:    

a  een getuigschrift van een met goed gevolg afgelegd afsluitend examen van een opleiding in 

het 

wetenschappelijk onderwijs of in het hoger beroepsonderwijs als bedoeld in de wet, dan wel van 

een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EU- 

beroepskwalificaties, of 

b een buitenlands getuigschrift dat naar het oordeel van het instellingsbestuur die het 

geschiktheidsonderzoek uitvoert, gelijkwaardig is aan een getuigschrift. 

2 Het geschiktheidsonderzoek wordt op aanvraag van het bevoegd gezag dat voornemens is de deelnemer 

te benoemen of tewerk te stellen zonder benoeming, of op aanvraag van de deelnemer zelf, uitgevoerd 

onder verantwoordelijkheid van het bestuur van Iselinge Hogeschool. Iselinge Hogeschool betrekt bij het 

geschiktheidsonderzoek het bevoegd gezag dat voornemens is de deelnemer te benoemen of tewerk 

te stellen zonder benoeming, of indien de deelnemer de aanvraag zelf indient, een bevoegd gezag dat 

daartoe in overeenstemming met betrokkene is uitgenodigd. Het geschiktheidsonderzoek omvat: 

a de beoordeling of de gevolgde opleiding(en) en de maatschappelijke of beroepservaring van  

betrokkene, in onderlinge samenhang bezien, van voldoende belang zijn in verhouding tot de door 

deze beoogde werkzaamheden aan een school, en indien dat het geval is; 

b het onderzoek naar de geschiktheid van de deelnemer voor die werkzaamheden, waartoe in ieder geval 

wordt gerekend de beoordeling of betrokkene in de feitelijke klassituatie tot verantwoord lesgeven in 

staat is, alsmede; 

c de beoordeling, welke scholing en begeleiding voor de deelnemer noodzakelijk moeten worden geacht om 

met goed gevolg deel te kunnen nemen aan het bekwaamheidsonderzoek. 

3 Het geschiktheidsonderzoek is erop gericht, vast te stellen of de deelnemer in voldoende mate beschikt 

over kennis, inzicht en vaardigheden om te kunnen worden belast met het geven van onderwijs dat 

voldoet aan de daaraan gestelde kwaliteitseisen, in aanmerking nemend dat de deelnemer in de periode 

van benoeming of tewerkstelling zonder benoeming begeleid en verder geschoold zal worden om met 

goed gevolg deel te kunnen nemen aan het bekwaamheidsonderzoek. De in de eerste volzin bedoelde 

kennis en vaardigheden en het in die volzin bedoelde inzicht zijn afgeleid van de in de Wet op het primair 

onderwijs, artikel 32a, eerste lid, bedoelde bekwaamheidseisen en omvatten in het bijzonder 

beroepsmatige vaardigheden. Het bekwaamheidsonderzoek is zodanig ingericht dat daarbij in gelijke mate 

zijn betrokken: 

a personen die zijn belast of belast zijn geweest met het geven van onderwijs aan een lerarenopleiding, 

alsmede 

b Schoolopleider of niet zijnde personeelsleden van het bevoegd gezag die betrokken zijn bij het 

geschiktheidsonderzoek. 

4 Ten behoeve van het uitvoeren van het geschiktheidsonderzoek is de aanvrager aan de instelling die het 

onderzoek zal verrichten, een bedrag van €1765,- verschuldigd. 
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Artikel 3.2: Geschiktheidsverklaring 

 
1 Aan degene die blijkens een geschiktheidsonderzoek voldoende geschikt wordt geacht voor het beroep 

van leraar en in staat moet worden geacht binnen 24 maanden na benoeming of tewerkstelling zonder 

benoeming tot leraar met goed gevolg deel te nemen aan het bekwaamheidsonderzoek, geeft de 

examencommissie een geschiktheidsverklaring af. 

2 Een scholingsplan waarin beschreven welke scholing en begeleiding voor de deelnemer noodzakelijk 

moeten worden geacht om met goed gevolg deel te kunnen nemen aan het bekwaamheidsonderzoek, 

wordt als bijlage toegevoegd aan de geschiktheidsverklaring. 

 

Artikel 3.3: Inrichting bekwaamheidsonderzoek 

 
1 Degene die zich wil onderwerpen aan een bekwaamheidsonderzoek, dient daartoe een aanvraag in bij het 

instellingsbestuur. 

2 Het bekwaamheidsonderzoek omvat een onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de 

betrokkene, alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dit onderzoek. Het bekwaamheidsonderzoek 

richt zich in het bijzonder op kennis, inzicht en vaardigheden die de deelnemer blijkens het 

geschiktheidsonderzoek nog behoorde te verwerven. 

3 Het bekwaamheidsonderzoek is zodanig ingericht dat daarvan in ieder geval deel uitmaakt een, zo nodig 

in tijd gespreide, beoordeling van het functioneren in de praktijk op die onderdelen waarop scholing en 

begeleiding noodzakelijk zijn geacht. Bij die beoordeling is in ieder geval personeel betrokken dat daartoe 

door het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 176c van de Wet op het primair onderwijs, artikel 162f, eerste 

lid, van de Wet op de expertisecentra of artikel 118l, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, 

wordt aangewezen. 

4 De periode van scholing en begeleiding wordt zodanig ingericht dat daarin voor de deelnemer in elk geval 

tweemaal de gelegenheid bestaat het bekwaamheidsonderzoek te ondergaan. 

 

Artikel 3.4: Waarborgen kwaliteit bekwaamheidsonderzoek 

 
1 Ter waarborging van de kwaliteit van het bekwaamheidsonderzoek: 

a draagt het instellingsbestuur er zorg voor dat de personen die dit onderzoek afnemen daarvoor voldoende 

geschikt zijn,  

b  stelt het instellingsbestuur de inrichting van het bekwaamheidsonderzoek vast, 

c draagt het instellingsbestuur zorg voor een duidelijke positie van de betrokkene in het 

bekwaamheidsonderzoek, en 

d ziet de examencommissie toe op een zodanige verslaglegging over dat onderzoek dat daaruit in elk geval 

een deugdelijke motivering van het oordeel over de onderzoeksresultaten blijkt. 

 

Artikel 3.5: Procedure afgifte getuigschrift 

 
1 Aan degene die met goed gevolg het bekwaamheidsonderzoek heeft afgesloten, verstrekt het 

instellingsbestuur binnen twee werkweken nadat het onderzoek is afgesloten het getuigschrift, 

bedoeld in artikel 7a.3, van de wet. 

2 De deelnemer die de opleiding verlaat zonder getuigschrift, kan de examencommissie verzoeken om een 

verklaring betreffende de met goed gevolg afgelegde toetsen. In deze verklaring kan de geldigheidsduur 

van de behaalde toetsresultaten worden vermeld.  
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Hoofdstuk 4: De opleiding 
 

Artikel 4.1: Algemeen 

 
1 Tot het afleggen van toetsen zijn diegenen gerechtigd die beschikken over een geschiktheidsverklaring 

voor het scholingstraject zij-instroom in het beroep. 

2 Aan elke onderwijseenheid zijn één of meerdere toetsen verbonden, zoals bedoeld in artikel 7.3.3 van de 

wet hoger onderwijs. Een toets omvat een onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van 

de deelnemer betreffende een bepaalde onderwijseenheid, alsmede de beoordeling van de uitkomsten 

van dat onderzoek, zoals bedoeld in artikel 7.10.1 van de wet hoger onderwijs. 

3 Een deelnemer moet alle curriculumonderdelen, zoals vermeld in het scholingsplan afleggen met 

inachtneming van het volgende: 

a indien een eerste afname een onvoldoende waardering oplevert, kan de deelnemer in het lopende 

studiejaar alleen van de geplande herkansing(en) gebruik maken (conform toetskalender); 

b  alleen toetsen waarvoor een onvoldoende beoordeling is behaald, kunnen worden herkanst. 

4 Lopende het studiejaar is permanent online inzage van toetsresultaten mogelijk via het 

studentinformatiesysteem. 

5 Deelnemers dienen voorrang te geven aan deelname aan toetsen op Iselinge Hogeschool boven 

studieverplichtingen elders. 

 

Artikel 4.2 Vorm van de toetsing 

 
1 Onder toets worden alle vormen van toetsing verstaan, waarbij bij goed gevolg de bijbehorende 

studiepunten worden toegekend. 

2 In het toetsplan is een overzicht van de toetsen per opleidingsfase opgenomen, inclusief de toetsvorm en 

het aantal studiepunten per toets. 

3 Gehanteerde toetsvormen zijn: een praktijkbeoordeling, een kennistoets, een werkstuk, actieve 

participatie, een presentatie en een portfolio. Bij elk van deze toetsvormen kunnen verbijzonderingen 

worden gehanteerd. 

4 Bij elke toets is toetsinformatie beschikbaar in het toetsconstructiedocument. In dat document zijn de 

verantwoording van de toets en het beoordelingsmodel uitgewerkt. Deze toetsconstructiedocumenten 

zijn te vinden in de digitale leeromgeving. 

 

Artikel 4.3 Toetsgelegenheid 

 
1 Voor elke toets wordt bij de start van het studiejaar bepaald in welke week het toetsmoment is, hetgeen in 

de toetskalender wordt vastgelegd. In het toetsplan wordt voor toetsen die centraal worden gepland, 

uiterlijk twee weken vooraf, de datum en het tijdstip vermeld. 

2 Voor elke toets geldt dat de deelnemer tweemaal per studiejaar kan deelnemen. 

3 De deelnemer heeft recht tot deelname in één studiejaar, vanaf het moment dat de toets voor 

de eerste keer in dat studiejaar is aangeboden. 

4 Als de inhoud of vorm van een toets wijzigt, dan blijft het recht tot deelname één studiejaar geldig, 

vanaf het moment dat de toets voor de eerste keer is aangeboden. 

5 Enkele toetsen hebben de vorm van actieve participatie. Een dergelijke toets wordt slechts eenmaal 

aangeboden. Het tweede aanbod heeft in dat geval de vorm van het uitvoeren van een vervangende 

opdracht. 
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6 Wanneer de deelnemer in één studiejaar een toets niet heeft gehaald, bepaalt de examencommissie een 

passend aanbod. Het passend aanbod is in de regel het dan geldende aanbod volgens de reguliere 

toetskalender. Indien de inhoud of vorm van een toets essentieel gewijzigd is, kan de examencommissie 

een ander passend aanbod formuleren. Alvorens een passend aanbod (na twee kansen) wordt 

toegekend, dient er een gesprek plaats te hebben gevonden met de studiecoach over de 

studievoortgang. Van dit gesprek worden de gemaakte afspraken vastgelegd in 

studenteninformatiesysteem. 

7 Voor een deelnemer die nog slechts één toets moet afronden voor het bekwaamheidsonderzoek en 

langer dan drie maanden moet wachten op een aanbod, geldt dat hij bij de examencommissie een 

verzoek kan indienen voor een passend aanbod dat eerder gepland wordt dan oorspronkelijk in de 

toetskalender is vastgelegd. 

8 De stage wordt beoordeeld door middel van een praktijkbeoordeling. Om in aanmerking te komen voor de 

praktijkbeoordeling, moet de deelnemer hebben deelgenomen aan de tussenevaluatie. 

9 In geval van een onvoldoende praktijkbeoordeling heeft de deelnemer recht op één herbeoordeling. 

Om daarvoor in aanmerking te komen, meldt de deelnemer zich via stagebureau@iselinge.nl. De 

herbeoordeling wordt uitgevoerd door een andere examinator dan de eerste beoordelaar. In geval  

van een onvoldoende praktijkbeoordeling, (mede) veroorzaakt door model 1 (stageproces) of model 2 

(beroepshouding), loopt de deelnemer gedurende een periode extra dagen stage om in aanmerking te 

kunnen komen voor een herbeoordeling. Het aantal dagen wordt vastgesteld door de examencommissie, 

na kennisneming van het deelnemersdossier. In geval van een onvoldoende praktijkbeoordeling (mede) 

veroorzaakt door model 3 (lesvoorbereiding), model 4 (uitvoering) of model 5 (gesprek) wordt in overleg 

met de nieuwe examinator op korte termijn een nieuwe beoordeling gepland. 

10 Aan lichamelijk, psychisch of zintuiglijk beperkte deelnemers wordt de gelegenheid geboden de toetsen 

op een zoveel mogelijk aan hun individuele handicap aangepaste wijze af te leggen. De deelnemer dient 

daartoe tijdig een schriftelijk, met redenen omkleed verzoek in bij de examencommissie, voorzien van 

bewijsstukken (doktersverklaring, dyslexieverklaring etc.). De examencommissie wint zo nodig deskundig 

advies in alvorens te beslissen. Indien gewenst wordt de deelnemer in de gelegenheid gesteld om te 

worden gehoord. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen maximaal zes weken na ontvangst van het verzoek 

wordt de deelnemer duidelijkheid gegeven over de voorzieningen die getroffen kunnen worden. Daarbij 

wordt aangegeven welke maatregelen in welke situatie en voor welke termijn worden toegewezen. 

11 Bij een langdurige of chronische beperking is het verzoek slechts éénmaal per studiejaar nodig, bij 

blijvende handicap eenmaal tijdens de studie, in andere gevallen per toets of toetsperiode. 

12 In geval van bijzondere, onvoorziene omstandigheden: bijvoorbeeld een tijdelijke beperking,  

ziekenhuisopname of een begrafenis kan de deelnemer een verzoek, voorzien van een bewijsstuk, indienen 

bij de examencommissie om een toets op een andere wijze of op een ander moment dan tevoren is 

bedoeld af te leggen. 

13 Uitgezonderd bijzondere, onvoorziene omstandigheden, dient de deelnemer uiterlijk twee weken voor de 

betreffende toetsdatum dit verzoek per mail in te dienen. 

14 Bij toewijzing van een extra aanbod zal de deelnemer in de regel meedoen aan het eerstvolgende reguliere 

aanbod. Dit aanbod wordt, wanneer de deelnemer de toets nog niet heeft gehaald, na het laatste reguliere 

aanbod aangeboden. 

 

Artikel 4.4 Inschrijving voor toetsen 

 
1 Voor alle schriftelijke en digitale toetsen dient de deelnemer zich in te schrijven via het desbetreffende 

studentinformatiesysteem. Via de digitale leeromgeving wordt aangekondigd wanneer toetsen worden 

opengesteld ter inschrijving. Een deelnemer kan daar ook lezen wanneer de inschrijving voor toetsen sluit. 

Als de inschrijftermijn verstreken is, kan de deelnemer zich tegen betaling van € 10,- administratiekosten 

per toets (met een maximum van € 30,- per toetsweek) tot drie werkdagen voor de toetsdatum alsnog 

schriftelijk inschrijven. 

mailto:via%20stagebureau@iselinge.nl.
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2 Voor de overige toetsvormen hoeft een deelnemer zich niet in te schrijven. De deelnemer neemt volgens 
afspraak deel aan de toets of levert het werk op het in de toetskalender opgenomen inlevermoment in via het 

desbetreffende student informatie systeem. 

 

Artikel 4.5 Schriftelijke toetsen 

 
1 Een schriftelijke toets wordt afgelegd onder toezicht van tenminste één examinator of degene die namens 

hem toezicht houdt (surveillant). 

2 Een deelnemer neemt deel aan een schriftelijke toets, als hij zich voor de toets heeft aangemeld. 

3 Examinatoren en andere personen die bij een toets zijn betrokken, dragen er zorg voor dat ten aanzien van 

opgaven en opdrachten de vereiste geheimhouding bewaard blijft, totdat de opgaven aan de deelnemers 

zijn uitgereikt. 

4 Tijdens elke schriftelijke toets wordt door de examinator of degene die namens hem toezicht houdt een 

presentielijst ingevuld. 

5 Indien de deelnemer niet op de presentielijst is vermeld, is deelname aan de toets uitgesloten, tenzij de 

deelnemer kan bewijzen dat hij zich heeft ingeschreven voor de toets. 

6 De deelnemer dient zich voor de toets te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Dit bewijs legt hij 

op de hoek van de tafel ter controle door de surveillant. Deelnemers die zich niet kunnen legitimeren, zijn 

uitgesloten van deelname aan toetsen. 

7 De deelnemer levert het werk in bij de examinator of degene die namens hem toezicht houdt (surveillant). 

De deelnemer tekent bij inlevering als bewijs van deelname en laat bij inlevering zijn legitimatiebewijs zien. 

8 Van een deelnemer wordt verwacht dat hij 10 minuten voor aanvang van de toets aanwezig is. Bij het te 

laat komen voor een toets wordt aan de deelnemer geen verlenging geboden van de toetstijd. 

9 Alle schriftelijke en mondelinge aanwijzingen van de examencommissie, examinator of degene die namens 

hem toezicht houdt dienen door de deelnemer te worden opgevolgd. 

10 Een deelnemer die niet aanwezig is bij aanvang van een toets meldt zich bij het toetsbureau. Een 

deelnemer die zich later dan 15 minuten na aanvang van de toets meldt, verliest het recht tot deelname 

aan de toets, tenzij de medewerker van het toetsbureau anders beslist. Het aanbod van de betreffende 

toets telt wel mee als toetsgelegenheid. 

 

Artikel 4.6 Mondelinge toetsen, praktijkbeoordelingen en eindgesprekken 

 
1 Bij een mondelinge toets, praktijkbeoordeling of eindgesprek wordt niet meer dan één persoon tegelijk 

getoetst, tenzij in de programmabeschrijving wordt aangegeven dat het een groepstoets betreft of de 

examencommissie anders heeft bepaald. 

2 Mondelinge toetsen, praktijkbeoordelingen en eindgesprekken zijn niet openbaar. 

3 De deelnemer kan uiterlijk vijf werkdagen voorafgaande aan de mondelinge toets, praktijkbeoordeling of 

eindgesprek schriftelijk een verzoek indienen bij de examencommissie om: 

a de toets te laten plaatsvinden in aanwezigheid van twee examinatoren, of 

b  de toets vast te leggen door middel van een geluids- of video-opname. 

 

Artikel 4.7 Werkstukken 

 
1 Werkstukken worden door de deelnemer bij de examinator ingeleverd via  het desbetreffende 

studentinformatiesysteem. 

2 In de toetskalender worden inleverweken genoemd. Het werk moet uiterlijk in deze week worden 

ingeleverd. Een nieuwe week begint op maandag om 0.00 uur. Dat betekent dat het werk uiterlijk 

zondagavond om 23.59 uur ingeleverd moet zijn. 
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Artikel 4.8 Beoordeling 

1 Bij de beoordeling van alle toetsen wordt gebruik gemaakt van een beoordelingsmodel. In dit model is de 

wijze van becijfering uitgewerkt. De criteria hiervoor staan vermeld in de toetsconstructie document . 

2 De beoordeling van een toets kan worden uitgedrukt in een cijfer (1), of met de waardering goed, 

voldoende, onvoldoende (2), of met deelgenomen, of niet deelgenomen (3). 

3 Studiepunten worden toegekend als een module of afzonderlijke toets is afgesloten met: a  

een cijfer gelijk aan of hoger dan 6, 

b  een goed, voldoende of deelgenomen. 

4 Puntenaantallen en cijfers worden alleen in helen of in halven gegeven en niet naar boven afgerond. 

 
Artikel 4.9 Vaststelling en bekendmaking uitslag 

 
1 De uitslag van schriftelijke toetsen en werkstukken wordt bekendgemaakt via het desbetreffende 

studentinformatiesysteem, uiterlijk 15 werkdagen na het einde van de toets. 

2 De uitslag van mondelinge toetsen, praktijkbeoordelingen en eindgesprekken wordt binnen drie 

werkdagen na afloop aan de deelnemer van de toets bekend gemaakt. De uitslag wordt uiterlijk 15 

werkdagen na afname van de toets verwerkt en bekend gemaakt via Het desbetreffende 

studentinformatiesysteem. 

3 Via Het desbetreffende studentinformatiesysteem heeft de deelnemer zicht op zijn behaalde 

studieresultaten. Aan een eventuele verkeerde registratie in Het desbetreffende 

studentinformatiesysteem kunnen geen rechten worden ontleend. 

4 Indien een deelnemer niet heeft deelgenomen aan een aanbod, wordt dit in het 

studenteninformatiesysteem geregistreerd en vervalt daarmee het aanbod. 

5 Bij een met een voldoende resultaat afgesloten toets, kan een deelnemer niet deelnemen aan een volgend 

aanbod. 

 

Artikel 4.10 Inzage 

 
1 De deelnemer wordt in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van zijn resultaat. 

2 De procedure toetsinzage is van toepassing. 

3 De deelnemer heeft tot uiterlijk dertig dagen na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijke toets 

op zijn verzoek inzage in zijn beoordeelde werk, als de opleiding niet voorzien heeft in een gezamenlijke 

inzage. 

4 Gedurende de in het derde lid genoemde termijn kan een deelnemer kennisnemen van vragen en 

opdrachten van de betreffende toets, en ook van de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft 

plaatsgevonden. 

5 Een gezamenlijke inzage geschiedt op een vaste plaats en op een vast tijdstip. De inzagemomenten 

na aanbod 1 en 2 worden ingeroosterd in het lesrooster, minimaal 15 werkdagen nadat de toets is 

aangeboden. 

6 Voor alle overige inzagemomenten moet een afspraak worden gemaakt met het toetsbureau, minimaal 15 

werkdagen nadat de toets is aangeboden. Aanwijzingen staan op digitale leeromgeving. 

 

Artikel 4.11 Geldigheidsduur 

 
1 De geldigheidsduur van voor toetsen behaalde resultaten is onbeperkt, tenzij wordt aangetoond dat de 

getoetste kennis, inzichten en/of vaardigheden is verouderd. Over eventuele verlenging of verkorting van 

de genoemde termijnen beslist de examencommissie. 

2 Bij het vervallen van de geldigheidsduur van de toetsen, zoals bedoeld in lid 1, wordt de deelnemer in 

staat gesteld de betreffende onderwijseenheden opnieuw te behalen. Daarvoor dient de deelnemer bij de 

examencommissie een schriftelijk verzoek in voor een passend aanbod. 
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Artikel 4.12 Bewaartermijnen 

1 Het instellingsbestuur heeft een procedurebeschrijving vastgesteld voor de archivering van documenten 

die voortkomen uit o.a. het proces van toetsing en beoordeling. 

2 De bewaartermijnen van de in lid 1 bedoelde documenten zijn vastgesteld op basis van de Selectielijst 

Hogescholen 2013 (actualisatie 2019). 

3 Na de genoemde termijnen worden de gegevens en documenten vernietigd. 

 
 

Artikel 4.13 Fraude 
1 Fraude is een schending van het vertrouwen in (toekomstig) integer handelen en niet verenigbaar met 

de uitoefening van het beroep. Onder fraude bij toetsing, bij aanvragen voor vrijstellingen en aanvragen 

van examens wordt in ieder geval verstaan: ieder handelen of nalaten door of vanwege een deelnemer, 

waardoor het vormen van een juist oordeel van diens kennis, inzicht en vaardigheden geheel of 

gedeeltelijk voor de examinator onmogelijk wordt gemaakt en/of het beïnvloeden van (onderdelen van) 

het examenproces met als doel het resultaat van het examen te beïnvloeden. 

2 Bij het constateren van (mogelijke) fraude handelt de examinator of degene die namens hem toezicht 

houdt overeenkomstig het fraudeprotocol. 

 

Artikel 4.14 Onregelmatigheden 

 
1 Onregelmatigheden tijdens het afleggen van een toets dienen te worden gemeld bij de surveillant. 

2 In alle andere situaties dienen onregelmatigheden omtrent toetsen gemeld te worden bij het toetsbureau. 

3 Van onregelmatigheden wordt schriftelijk verslag gedaan bij de examencommissie door de persoon bij wie 

de onregelmatigheid is gemeld (de surveillant danwel de medewerker toetsbureau). 

4 Voor het vastleggen van onregelmatigheden wordt het formulier rapport van bevindingen gebruikt.  
 

Artikel 4.15: Landelijke kennisbasistoetsen (10voordeleraar) 

 
1 Voor rekenen-wiskunde en Nederlandse taal geldt het volgende: de vakdidactische en vakinhoudelijke 

kennis waarover de startbekwame docent moet beschikken is vastgelegd in de kennisbases die landelijk 

zijn overeengekomen. Voor Engelse taal is de Aptis-toets: test for teachers die de onderdelen grammatica, 

woordenschat en spreken toetst. 

2 Per studiejaar zijn er vier toetsrondes. De hogescholen die de opleiding tot leraar basisonderwijs 

aanbieden, zijn verplicht voor deelnemers deelname aan minimaal twee toetsrondes in een studiejaar te 

faciliteren. Toetsdata worden voor aanvang van het studiejaar gepubliceerd. 

3 De landelijke kennistoetsen rekenen-wiskunde en Nederlandse taal maken onderdeel uit van 

het scholingstraject. Voor de Engelse taal is de Aptis-toets: test for teacher onderdeel van het 

scholingstraject. 

4 Er kan pas deelgenomen worden aan de digitale landelijke kennistoets als de deelnemer alle onderdelen 

uit de kennisbasis beheerst). 

5 Voor regels en procedures met betrekking tot fraude, toetsafname, aanmelding, deelname en uitslag 

landelijke kennisbasistoetsen, digitale leeromgeving, informatie, toetsing.

https://drive.google.com/open?id=1EQ7LHSs_6LACr0V2wctC0lqRtiIO3mbc
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Hoofdstuk 5. Studiecoaching 

Artikel 5.1: Begeleiding door studiecoach 
De begeleiding door de studiecoach is gericht op het algemeen welzijn en de studiegerelateerde begeleiding 

van deelnemers aan het scholingstraject. Onderwerpen zoals voorbereiding op opdrachten en kwaliteitszorg 

krijgen binnen bijeenkomsten met de studiecoach ook de aandacht. 

 

Artikel 5.2: Voorzieningen voor deelnemers met een functiebeperking 
1 De wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte biedt deelnemers met een 

functiebeperking recht op aanpassingen die noodzakelijk en geschikt zijn. Individuele aanpassingen 

kunnen betrekking hebben op het studieprogramma, het studierooster, de werkvormen, de begeleiding, 

de toetsing en de leermiddelen. 

2 Elke deelnemer heeft het recht op extra studiecoaching en - faciliteiten in geval van een 

functiebeperking, voor zover dit redelijkerwijs van de hogeschool kan worden verwacht. 

3 Deelnemers die aanspraak willen maken op een concrete aanpassing, moeten hierover tijdig contact 

opnemen  met  de  decaan.  
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Hoofdstuk 6: Deelnemersvoorzieningen 

Artikel 6.1 Algemene bepalingen 

 
1 De deelnemer heeft tijdens studieweken en een beperkt aantal vakantieweken toegang tot het gebouw 

en de faciliteiten van Iselinge Hogeschool. Dat betekent toegang tot het Kenniscentrum Onderwijs, de 

lokalen, de computerwerkruimten en het werkcafé. 

2 Tot de rechten van deelnemers behoren in ieder geval: 

● Het recht op voorlichting en scholing omtrent de gevaren die met de studie te maken hebben; 

● Het recht op informatie over veiligheidsvoorzieningen, beschikbaarheid van bedrijfshulpverleners en 

beschermingsmiddelen; 

● Het recht op bespreking met docenten van veiligheids- en gezondheidsrisico’s; 

● Het recht op studieonderbreking in geval van alarm of wanneer er acuut gevaar dreigt; 

● Het recht op het melden van knelpunten bij docenten; 

● Het recht op begeleiding door een decaan (decaan@iselinge.nl), bij de volgende zaken: 

- Voorlichting over studiefinanciering; 

- Hulp bij verzoek om financiële ondersteuning uit het profileringsfonds; 

- Hulp bij de aanvraag om aanvullende studiefinanciering bij langdurig ziek zijn; 

- Inhalen van studieachterstand door langdurig ziek zijn; 

- Intakegesprek bij twijfels over huidige studie; 

- Intake en adviesgesprekken bij keuzeproblemen; 

- Adviesgesprekken over ordening studie- en privébelasting; 

- Hulp door middel van beroepskeuzeonderzoek; 

- Hulp door middel van capaciteitenonderzoek; 

- Adviesgesprekken over een andere studie; 

- Adviesgesprekken over een vervolgstudie; 

- Adviesgesprekken bij privéproblemen; 

- Adviesgesprekken en bemiddeling bij conflicten; 

- Bemiddeling bij overgang naar een andere pabo; 

- Advisering aan het instellingsbestuur over beschikbaarstelling van middelen uit het profileringsfonds aan 

deelnemers. 

● Het recht op logopedische begeleiding en/of verwijzing voor begeleiding door een logopedist; 

● Het recht op professionele psychologische hulp en/of verwijzing door een studentenpsycholoog. 

 
 

Artikel 6.2 Kenniscentrum Onderwijs (KCO) 

 
1 Iselinge Hogeschool beschikt over een KCO. De voorzieningen van het KCO zijn toegankelijk voor alle 

deelnemers. 

2 Het KCO beschikt over een verzameling onderwijsliteratuur, -materialen en –middelen. 

3 Het KCO is geabonneerd op verschillende catalogi die toegang geven tot wetenschappelijke tijdschriften, 

artikelen en e-books. 

4 Het KCO beschikt over diverse soorten apparatuur. deelnemers kunnen deze apparatuur op afspraak lenen 

via de balie in het KCO of via kco@iselinge.nl. 

5 De notebooks van het KCO zijn alleen beschikbaar voor gebruik in het KCO. 
6 Deelnemers kunnen gebruik maken van de computers van het KCO met inachtneming van de voorwaarden 

uit het ICT-reglement. 

 

mailto:kco@iselinge.nl
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Hoofdstuk 7: Gedragsregels 

 

Artikel 7.1 Huisregels en ordemaatregelen 

 
1 Het instellingsbestuur geeft voorschriften en neemt maatregelen met betrekking tot een goede gang van 

zaken in het gebouw en op het terrein van de hogeschool zoals bedoeld in artikel 7.57h van de wet. 

2 Bij overtreding van deze voorschriften kan aan degene die de voorschriften heeft overtreden, de toegang 

tot het gebouw en het terrein geheel of gedeeltelijk voor de periode van een jaar worden ontzegd, of de 

inschrijving gedurende eenzelfde periode worden beëindigd. 

3 Het instellingsbestuur kan degene die de voorschriften overtreedt, ernstige overlast binnen het gebouw 

en/of terrein van de hogeschool heeft veroorzaakt en deze overlast ook na aanmaning door het 

instellingsbestuur niet heeft gestaakt, de toegang definitief ontzeggen of zijn inschrijving beëindigen. 

4 Het is verboden om de voorzieningen van Iselinge Hogeschool te gebruiken op een wijze die in strijd is met 

enig wettelijk voorschrift, dan wel door anderen als kwetsend, beledigend of aanstootgevend kan worden 

ervaren, dan wel voornoemde voorzieningen in hoofdzaak te gebruiken voor activiteiten en/of doeleinden 

die geen verband houden met het onderwijs en/of de organisatie van Iselinge Hogeschool en waarvoor 

door of namens het instellingsbestuur geen toestemming is verleend. 

 

Artikel 7.2 Algemene regels 

 
1 Alarm. Op werkdagen staat het alarm tussen 23:00 en 07:00 uur ingeschakeld. Betreden van het gebouw 

is dan niet toegestaan. De alarmcentrale alarmeert de beveiliging en de politie. Bij het openen van de 

nooduitgangen wordt het alarm geactiveerd. 

2 Bedrijfshulpverlening (BHV). Het ontruimingsplan is te raadplegen via de digitale leeromgeving. 

Deelnemers moeten op de hoogte zijn van de inhoud van het plan en zijn verplicht mee te werken 

aan ontruimingsoefeningen die worden gehouden. Aanwijzingen van bedrijfshulpverleners moeten 

direct opgevolgd worden. 

3 Ontruimen. Sluit bij het alarmsignaal (‘slow-whoop-signaal’) de ramen en deuren en ga zo snel mogelijk 

naar de centrale verzamelplaats (parkeerplaats richting de Varsseveldseweg). Gebruik zoveel mogelijk de 

extra nooduitgangen en houd rechts op de trap. 

4 Werkcafé. Deelnemers worden geacht het werkcafé netjes achter te laten. Servies en bestek worden 

teruggebracht bij de catering. De cateringfaciliteiten zijn uitbesteed aan Hotel Ruimzicht te Zeddam. 

Medewerkers van de catering zijn geen medewerkers van Iselinge Hogeschool. 

5 Lokalen. Het is niet toegestaan om te eten en te drinken in de lokalen. 

6 Terrein. Deelnemers worden geacht het terrein netjes achter te laten. 

7 Roken. Rokers gebruiken de asbakken. Er wordt niet gerookt in de buurt van ingangen. Er is op het terrein 

zowel een overdekte als verwarmde rookruimte. Roken rond de ronde vijver en in de buurt van de bankjes 

is toegestaan. 

8 KCO. Deelnemers worden geacht zorgvuldig om te gaan met de materialen. Stel een KCO-medewerker op 

de hoogte bij onregelmatigheden. 

9 Parkeren. Deelnemers die met de auto komen, dienen te parkeren in de wijk. Bij de lessen in de avond 

parkeren de deelnemers op ons eigen terrein. 

10 Posters. Het is niet toegestaan om muren en ramen te beplakken met posters of ander materiaal. 

11 Deelnemerspas. Deelnemers krijgen een deelnemerspas uitgereikt wanneer aan alle voorwaarden (zie 
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hoofdstuk 3) is voldaan. Deze deelnemerspas kan voor het kopiëren en printen worden gebruikt. De 

deelnemerspas kan via een automaat worden opgewaardeerd. 

12 Toiletten. Deelnemers worden geacht de toiletten netjes en schoon achter te laten. Stel de conciërge op 

de hoogte bij onregelmatigheden. 

13 Veiligheid. De ingangen van het schoolplein staan onder camerabewaking. De camera’s maken 

voortdurend beelden van de omgeving. Het Protocol cameratoezicht is van toepassing (zie artikel 7.4). 

14 Ziekmeldingen. Deelnemers sturen een e-mail naar de lesgevende docent bij ziekte of afwezigheid. 

15 Kledingvoorschriften. Deelnemers worden geacht representatief en verzorgd gekleed te zijn. Op de 

opleidings-/stageschool houden deelnemers zich aan het beleid ten aanzien van kledingvoorschriften van 

de desbetreffende school. 

16 Legitimatie. Deelnemers zijn verplicht zich op het terrein en binnen het gebouw te kunnen legitimeren 

door middel van het tonen van een geldige deelnemerspas of een geldig identiteitsbewijs. 

17 Drugs. Het in bezit hebben, gebruiken en verhandelen van drugs op het terrein en in het gebouw is 

verboden. 

18 Alcohol. Misbruik van alcohol is te allen tijde verboden. Het gebruik van alcoholische dranken is alleen 

toegestaan op een door het instellingsbestuur vastgesteld moment. 

 

Artikel 7.3 ICT-reglement 

 
1 Het instellingsbestuur heeft gedragsregels vastgesteld ten aanzien van het gebruik maken van ICT- 

voorzieningen van Iselinge Hogeschool. 

2 Deze gedragsregels zijn vastgelegd in het ICT-reglement. 

3 Het ICT-reglement maakt onderdeel uit van het studentenstatuut. 

4 De gebruiker stemt in met de voorwaarden voor gebruik zoals omschreven het ICT-reglement door gebruik 

te maken van ICT-voorzieningen van Iselinge Hogeschool. 

 

Artikel 7.4 Reglement verwerking van persoonsgegevens 

 
1 Het instellingsbestuur heeft gedragsregels vastgesteld ten aanzien van de verwerking van 

persoonsgegevens. 

2 Deze gedragsregels zijn vastgelegd in het reglement verwerking van persoonsgegevens. 

3 Het reglement verwerking van persoonsgegevens maakt onderdeel uit van het studentenstatuut. 

4 Het reglement heeft als doel: 

● De persoonlijke levenssfeer van ieder van wie persoonsgegevens zijn opgenomen in één of meerdere 

bestanden, te beschermen tegen misbruik van die gegevens en tegen opslag van onjuiste gegevens; 

● Te voorkomen dat persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen voor een ander doel worden 

gebruikt dan waarvoor dit bestand is bestemd; 

● De rechten van de betrokkenen te waarborgen. 

5 Een verbijzondering van het reglement persoonsgegevens betreft de verwerking en opslag van 

camerabeelden. De afspraken hierover zijn vastgelegd in het protocol cameratoezicht en maken onderdeel 

uit van het studentenstatuut. 

 

Artikel 7.5 Regeling ongewenst gedrag 

 
1 Het instellingsbestuur heeft gedragsregels vastgesteld ten aanzien van iedere vorm van seksuele 

intimidatie, agressie, geweld, pesten of discriminatie. 

2 Deze gedragsregels zijn vastgelegd in de regeling ongewenst gedrag. 

3 De regeling ongewenst gedrag maakt onderdeel uit van het studentenstatuut. 

4 De regeling heeft als doel het voorkomen van ongewenst gedrag. 
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Artikel 7.6 Auteursrecht en beeldmateriaal 

 
1 Op alle materialen (geleend en ter inzage) zijn de bepalingen van de Auteurswet met bijbehorende 

besluiten van toepassing. Kopiëren voor of uitlenen aan anderen is niet toegestaan. 

2 Iselinge Hogeschool zal eventuele claims doorgeleiden naar de desbetreffende deelnemer(s) in geval van 

schending van of inbreuk op auteursrechten van derden. 

3 Het auteursrecht van de door deelnemers vervaardigde producten berust bij de desbetreffende 

deelnemer, tenzij anders overeengekomen. 

4 Iselinge Hogeschool kan, op basis van een Creative Commons licentie , studentproducten verveelvoudigen 

en publiceren, uitsluitend voor onderwijs- en onderzoeksdoeleinden. 

5 Iselinge Hogeschool vraagt deelnemers schriftelijk toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal 

dat tijdens opleidingsgerelateerde activiteiten wordt gemaakt. De toestemming geldt voor de periode 

dat deelnemers ingeschreven staan bij Iselinge Hogeschool. Deelnemers kunnen de toestemming altijd 

wijzigen of intrekken. Een uitgebreide beschrijving over het gebruik van beeldmateriaal is te vinden op de 

privacy-pagina van de website. 

6 Wanneer stagescholen regels hanteren over het gebruik van foto’s waarop leerlingen herkenbaar staan 

afgebeeld, wordt de deelnemer geacht deze regels te volgen. 

 

Artikel 7.7 Alcohol- en drugsprotocol 

 
1 Het instellingsbestuur heeft afspraken vastgelegd over het gebruik van alcohol en drugs door haar 

medewerkers. 

2 Deze afspraken zijn vastgelegd in het Alcohol- en drugsprotocol. 

3 De afspraken zijn bedoeld om een veilige en gezonde leer- en werkomgeving te creëren voor medewerkers 

en deelnemers van Iselinge Hogeschool en andere aanwezige personen binnen de school. 

 

Artikel 7.8 Arbeidsomstandigheden 

 
1 De arbeidsomstandighedenwet is van toepassing. 

2 De deelnemer is verplicht mondelinge of schriftelijke instructies met betrekking tot arbo- en milieuzorg op 

te volgen en zich te houden aan de regels die binnen Iselinge Hogeschool gelden. 
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Hoofdstuk 8: Medezeggenschap 

Artikel 8.1 Medezeggenschapsraad 

 
1 Het instellingsbestuur heeft een medezeggenschapsraad ingesteld zoals bedoeld in artikel 10.17 van de 

wet. 

2 De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad staan beschreven in het 

medezeggenschapsreglement. 

3 De medezeggenschapsraad bestaat voor de helft uit leden die uit en door het personeel worden gekozen 

en voor de helft uit leden die uit en door studenten worden gekozen. 

4 De medezeggenschapsraad is te bereiken via het e-mailadres: mr@iselinge.nl. 

 
Artikel 8.2 Opleidingscommissie 

 
1 Het instellingsbestuur heeft een opleidingscommissie ingesteld zoals bedoeld in artikel 10.3c van de wet. 

2 De opleidingscommissie heeft als taak te adviseren over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit 

van de opleiding. De opleidingscommissie heeft verder: 

a  Instemmingsrecht ten aanzien van de onderwijs- en examenregeling, bedoeld in artikel 7.13 van de wet, 

met uitzondering van de onderwerpen genoemd in het tweede lid van de wet, onder a, f, h tot en met u en 

x, en met uitzondering van de eisen, bedoeld in de artikelen 7.28 van de wet, vierde en vijfde lid, en artikel 

7.30b van de wet, tweede lid; 

b  Als taak het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling; 

c Adviesrecht ten aanzien van de onderwijs- en examenregeling, bedoeld in artikel 7.13, met uitzondering 

van de onderwerpen ten aanzien waarvan de commissie op grond van onderdeel a instemmingsrecht 

heeft; 

d Als taak het gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen of voorstellen doen aan het instellingsbestuur en 

de decaan over alle andere aangelegenheden in de opleiding. 

3 De helft van het totaal aantal leden van de opleidingscommissie bestaat uit studenten van de hogeschool. 

4 De opleidingscommissie hanteert een huishoudelijk reglement. 

5 De opleidingscommissie is te bereiken via het e-mailadres: oc@iselinge.nl. 

 
Artikel 8.3 Studentencommissie 

 
1 Studenten hebben het recht een studentencommissie in te stellen zoals bedoeld in artikel 10.34 van de 

wet. 

2 De studentencommissie is bevoegd gevraagd of ongevraagd advies uit te brengen aan de 

medezeggenschapsraad over die aangelegenheden die de studentencommissie in het bijzonder aangaan. 

3 Op verzoek van de studentencommissie stelt de medezeggenschapsraad het instellingsbestuur in kennis 

van een schriftelijk advies van de studentencommissie. 

 

Artikel 8.4 Studentenparticipatie 

 
1 Deelnemers kunnen hun medewerking verlenen aan evaluatieonderzoeken en het bespreken van de 

resultaten van deze onderzoeken. 

2 Deelnemers kunnen deelnemen aan resonansgroepen. 

3 Deelnemers kunnen participeren in de studentgeleding van de medezeggenschapsraad of de 

opleidingscommissie. 
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Hoofdstuk 9: Examencommissie 

Artikel 9.1 Instelling en samenstelling van de examencommissie 

 
1 De opleiding heeft een examencommissie, zoals bedoeld in artikel 7.12 van de wet. 

2 De leden van de examencommissie worden benoemd door het instellingsbestuur voor een periode van 

een jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming. 

3 Enkel medewerkers van Iselinge Hogeschool met een vast contract, niet behorende tot het MT, kunnen 

benoemd worden. 

4 In de examencommissie heeft minimaal één docent zitting en ten minste één lid is afkomstig van buiten de 

opleiding (extern lid). 

5 De examencommissie bestaat uit twee kamers: 

● De kamer regeling zij-instroom die alle verzoeken van deelnemers behandelt; 

● De kamer kwaliteitszorg van toetsing en examinering (KTE). 

6 De examencommissie benoemt uit haar midden een voorzitter. 

7 De examencommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. 

8 Wanneer in bijzondere gevallen een onmiddellijke beslissing noodzakelijk is, beslist het dagelijks bestuur 

van de examencommissie, waarvan jaarlijks de samenstelling wordt vastgesteld. 

 

Artikel 9.2 Taken van de examencommissie 

 
De examencommissie draagt zorgt voor: 

a Borging kwaliteit van toetsing en examinering; 

De aanwijzing van examinatoren; 

b Het uitreiken van de getuigschriften en vaststellen van het scholingsplan; 

c Het verlenen van vrijstellingen op basis van evc’s voor het afleggen van één of meer toetsen; 

d Het naleven van het reglement examencommissie; 

e Het jaarlijks verslag aan het instellingsbestuur. 

 
Artikel 9.3 Uitvoering taken examencommissie 

 
De examencommissie is bevoegd tot het nemen van beslissingen binnen de taken, die in de regeling zij-

instroom zijn toegewezen aan de commissie en die vallen binnen de bepalingen van artikel 7.12 van de wet. 

De examencommissie voert haar werkzaamheden uit op basis van: 

a  Het Studentenstatuut; 

b  De wet; 

c  Het handboek examencommissie. 

 
Artikel 9.3.1 De kwaliteitszorg van toetsing en examinering 
De examencommissie: 

a Stelt toetsconstructiedocumenten met richtlijnen en aanwijzingen (beoordelingsnormen) vast om de uitslag 

van tentamens vast te stellen; 

b  Stelt de kennistoetsen vast; 

c  Evalueert steekproefsgewijs de kwaliteit van kennistoetsen; 
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d  Stelt de toetsresultaten vast; 

e  Borgt de kwaliteit van de organisatie en procedures rond toetsing (inclusief landelijke kennisbasistoetsen); 

f   Hanteert in geval van fraude het fraudeprotocol; 

g  Adviseert het instellingsbestuur over toetsbeleid. 

 
Artikel 9.3.2 De aanwijzing van examinatoren 

De examencommissie: 

a Kan besluiten om docenten van een andere hogeschool als externe examinator aan te wijzen; 

b Controleert of examinatoren over toetsdeskundigheid beschikken, ook in het geval van een generieke 

aanwijzing van alle docenten en schoolopleiders als examinator; 

c  Organiseert scholing op het gebied van toetsdeskundigheid; 

d  Overlegt met het instellingsbestuur over scholing voor examinatoren; 

e Registreert de aanwijzing van examinatoren en de beëindiging van de aanwijzing. 

 
Artikel 9.3.3 De rol van de examencommissie bij de accreditatie 
De examencommissie: 

1 Zorgt voor een goede voorbereiding op de vragen over toetsbeleid en kwaliteitszorg rond toetsing; 

2 Levert een belangrijke bijdrage aan de interne kwaliteitszorg rond toetsing. Dat doet zij onder andere door 

regelmatig de volgende activiteiten uit te voeren: 

• Het controleren van de toetskwaliteit; 

• Controleren of het geheel van toetsen de vereiste eindkwalificaties dekt aan de hand van 

dekkingsmatrices; 

• Controleren of de beoordeling betrouwbaar is; 

• Het opstellen en uitvoeren van verbeterplannen rond toetsing. 

 
Artikel 9.3.4 Het naleven van het reglement examencommissie 
De examencommissie: 

a Overlegt met het instellingsbestuur over een reglement examencommissie (inclusief huishoudelijk 

reglement); 

b Registreert de handtekeningen van de leden; 

c  Zorgt dat er altijd meer dan één persoon betrokken is bij een besluit; 

d Heeft de mogelijkheid om een dagelijks bestuur te formeren, bestaande uit twee leden van de 

examencommissie in geval van acute problematiek; 

e  Neemt maatregelen om persoonsgegevens te beschermen. 

 
Artikel 9.3.5 Het jaarlijks verslag aan het instellingsbestuur 

In het jaarlijks verslag aan het instellingsbestuur beschrijft de examencommissie: 

a  Of en hoe profielschetsen gehanteerd zijn; 

b Een overzicht van (de verdeling van) de werklast van de examencommissie; 

c  Een overzicht van uitgereikte getuigschriften; 

d Een overzicht van vrijstellingen en andere verzoeken aan de examencommissie. 

9.4 Verzoeken aan de examencommissie 

Artikel 9.4.1 Indienen van verzoeken 
1 Deelnemers dienen hun verzoeken digitaal in bij de examencommissie via het mailadres 

examencommissie@iselinge.nl. Het verzoek dient te worden verstuurd vanuit het Iselinge-e-mailadres 

van de deelnemer; dit e-mailadres is tevens de digitale handtekening. Deze procedure wordt vermeld op 

de digitale leeromgeving. 

mailto:examencommissie@iselinge.nl
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2 Verzoeken aan de examencommissie kunnen worden ingediend tot uiterlijk 5 werkdagen voor de datum 

van de eerstvolgende commissievergadering. 

3 Een verzoek om een uitspraak van de examencommissie dient altijd digitaal, in een vast format, te worden 

ingediend. Het format is te vinden op de digitale leeromgeving. 

4 Verzoeken die via een ander e-mailadres dan het Iselinge-e-mailadres of mondeling aan leden van de 

commissie worden gedaan, worden niet in behandeling genomen. 

5 Wanneer de examencommissie het nodig acht, wordt de deelnemer die het verzoekschrift heeft ingediend 

zo spoedig mogelijk nadat het verzoek tot herziening is ingediend, gehoord door de examencommissie. 

Indien noodzakelijk worden alle personen gehoord die naar het oordeel van de examencommissie 

relevante informatie kunnen verstrekken over het ingediende verzoek. 

6 Bij het indienen van verzoeken dient de noodzakelijke informatie te worden toegevoegd op basis waarvan 

de examencommissie een besluit kan nemen. 

7 Gedurende de tijd dat het verzoek door de examencommissie behandeld wordt, blijft de beslissing van de 

examinator en/of het instellingsbestuur gehandhaafd. 

 

Artikel 9.4.2 De vergaderingen van de examencommissie 
1 De examencommissie vergadert minimaal eenmaal per drie werkweken. 

2 De vergaderdata van de examencommissie worden jaarlijks gepubliceerd op de digitale leeromgeving. 

3 De examencommissie vergadert onder leiding van de voorzitter. 

4 De examencommissie besluit op basis van de wet, het bepaalde in de regeling zij-instroom en consensus. 

5 Van de vergaderingen wordt een verslag gemaakt, waarin tenminste de besluiten worden vermeld. 

6 De verslagen worden gedurende een jaar bewaard onder verantwoordelijkheid van de voorzitter. Daarna 

worden zij opgenomen in het archief van Iselinge Hogeschool. De vergaderingen van de examencommissie 

zijn niet openbaar. 

 

Artikel 9.4.3 Besluiten van de examencommissie 
1 De examencommissie maakt haar besluiten inzake verzoeken van deelnemers digitaal en met redenen 

omkleed bekend aan de deelnemer uiterlijk drie werkweken na het indienen van het verzoek. 

2 Indien noodzakelijk kan de examencommissie deze termijn van 3 werkweken met ten hoogste 6 

werkweken verlengen; in dat geval ontvangt de deelnemer hiervan schriftelijk en gemotiveerd bericht. 

3 Indien van toepassing geeft de commissie in haar besluit aan waar en hoe de deelnemer beroep kan 

aantekenen tegen het besluit. 

4 De uitgaande brieven worden gearchiveerd. 

 
Artikel 9.4.4 Beroep tegen besluiten van de examencommissie 

1 Overeenkomstig de bepalingen in het studentenstatuut kunnen deelnemers schriftelijk en voorzien van 

een motivatie beroep aantekenen tegen besluiten van de examencommissie bij het college van beroep 

voor de examens. 

2 Het aantekenen van beroep tegen besluiten van de examencommissie kan tot uiterlijk 6 werkweken na 

bekendmaking van het besluit (zie verdere uitwerking in artikel 10.5). 

 

Artikel 9.5 Hardheidsclausule en onvoorziene zaken 

 
1 De examencommissie is bevoegd tegemoet te komen aan onbillijkheden van zwaarwegende aard die zich 

bij toepassing van deze regeling mochten voordoen, alsmede beslissingen te nemen in zaken waarin de 

zij-instroom regeling niet voorziet. 

2 De deelnemer richt daartoe een met redenen omkleed schriftelijk verzoek aan de examencommissie 

conform het gestelde in artikel 9.4. De examencommissie beslist op het verzoek en deelt de beslissing 

schriftelijk en gemotiveerd aan betrokkene mede, onder vermelding van de beroepsmogelijkheden. 
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3 Een beroep op de hardheidsclausule heeft geen opschortende werking ten aanzien van de uitvoering van 

het genomen besluit. 

4 Over zaken waarin deze regeling zij-instroom niet voorziet, neemt de examencommissie een 

beargumenteerd besluit en deelt dit aan de betrokkene(n) mee. 
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Hoofdstuk 10: Rechtsbescherming 

 

Artikel 10.1 Loket rechtsbescherming 
1 Het instellingsbestuur heeft, zoals bedoeld in artikel 7.59a van de wet, een toegankelijke faciliteit ingericht 

waar deelnemers, aankomend deelnemers en voormalige deelnemers terecht kunnen voor: 

● Een klacht over de gang van zaken op de instelling; 

● Een beroep tegen een besluit van de instelling; 

● Een bezwaar tegen een regeling van de instelling. 

2 Deze faciliteit heet Loket Rechtsbescherming. 

3 Vanuit dit Loket Rechtsbescherming wordt gezorgd dat de klacht, het beroep of bezwaar terecht komt bij 

de persoon of de commissie die dit zal behandelen (zie artikel 10.8 voor het overzicht van voorzieningen 

en regelingen per onderwerp). 

4 Een klacht, beroep of bezwaar dient schriftelijk of per e-mail te worden ingediend op het volgende adres: 

Iselinge Hogeschool 

Loket Rechtsbescherming 

Postbus 277 

7000 AG  DOETINCHEM 

of: loketrechtsbescherming@iselinge.nl 

5 Het Loket Rechtsbescherming wordt beheerd en onderhouden door de stafadviseur kwaliteitszorg. 

6 Het reglement Rechtsbescherming is van toepassing. 

 
Artikel 10.2 Werkwijze bij klachten, beroepen en bezwaren 

 
1 Voordat een deelnemer zich wendt tot het Loket Rechtsbescherming, dient eerst een persoonlijk 

overleg te hebben plaatsgevonden met de persoon op wie de klacht betrekking heeft, of met een 

vertegenwoordiger van het orgaan dat een beslissing heeft genomen waartegen een bezwaar of beroep 

kan worden ingediend. 

2 Bij een klacht, beroep of bezwaar gericht aan het Loket Rechtsbescherming geeft de indiener aan: 

● Over welk handelen of welk besluit de klacht, het beroep of bezwaar gaat; 

● De datum van het handelen of het besluit. 

3 Klachten, bezwaren en beroep kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend. 

4 De termijn voor het schriftelijk indienen van een beroep of bezwaar gericht aan het college van beroep 

voor de examens bedraagt 6 weken (overeenkomstig artikel 7.59a 4e lid van de wet). 

5 De termijn voor het schriftelijk indienen van een klacht inzake ongewenst gedrag bedraagt één jaar. 

6 De beheerder van het Loket Rechtsbescherming toetst de binnengekomen klacht, het bezwaar of het 

beroep op de voorwaarden bedoeld in artikel 7.59a, lid 2, 3 en 4 van de wet. 

7 De beheerder is bevoegd om een klacht, beroep of bezwaar (die) dat niet voldoet aan genoemde 

voorwaarden af te wijzen. 

8 Al naar gelang de aard van de klacht legt de beheerder van het Loket Rechtsbescherming de klacht, het 

bezwaar of beroep ter behandeling voor aan: 

● Het instellingsbestuur van Iselinge Hogeschool ter behandeling overeenkomstig de Klachtenregeling van 

Iselinge Hogeschool; 

● De geschillenadviescommissie ter behandeling volgens het protocol voor de geschillenadviescommissie; 

● Het college van beroep voor de examens ter behandeling volgens het reglement voor het college van 
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beroep voor de examens. 

9 Indien een klacht wordt voorgelegd aan de geschillenadviescommissie, overlegt de beheerder met de 

voorzitter van de geschillenadviescommissie over een eventueel spoedeisend karakter. 

10 De beheerder informeert de klager uiterlijk drie werkdagen na ontvangst over de behandeling van zijn 

klacht. 

11 De beheerder registreert elk(e) klacht, beroep en bezwaar, de behandeling en de uitkomst van de 

behandeling. 

12 De beheerder heeft de plicht tot geheimhouding en hanteert strikte zorgvuldigheid zowel ten aanzien van 

de klager, als ten aanzien van de aangeklaagde(n). 

13 De inrichting en de werkwijze van het Loket Rechtsbescherming wordt bekend gemaakt via 

de digitale leeromgeving. 

 

Artikel 10.3 Werkwijze bij ongewenst gedrag 

 
1 Wanneer een klacht betrekking heeft op ongewenst gedrag (seksuele intimidatie, agressie, geweld, 

machtsmisbruik, pesten of discriminatie) van een deelnemer of medewerker van de instelling, dan 

vermeldt de indiener bij het Loket Rechtsbescherming dat het om een vertrouwelijke kwestie gaat. 

2 Een betrokkene kan zich voor, tijdens en na het indienen van een dergelijke klacht laten ondersteunen en 

begeleiden door de vertrouwenspersoon van de instelling (zie artikel 10.4). 

3 De regels en procedures omtrent ongewenst gedrag staan beschreven in de Regeling ongewenst gedrag. 

 
Artikel 10.4 Vertrouwenspersoon 

 
1 Het instellingsbestuur heeft een vertrouwenspersoon aangesteld. Deze persoon wordt in staat gesteld 

onafhankelijk te functioneren. 

2 De vertrouwenspersoon op Iselinge Hogeschool is mevrouw N. van Maanen: 

p/a Iselinge Hogeschool 

Postbus 277 

7000 AG  Doetinchem 

tel. 088 093 1364 

e-mail: nancy.vanmaanen@iselinge.nl 

3 Deelnemers die een onderwerp aan de vertrouwenspersoon kenbaar maken, worden noch door  

de instelling noch door de persoon (in dienst van de instelling) tegen wie een onderwerp is gericht, 

benadeeld. 

 

Artikel 10.5 College van beroep voor de examens 

 
1 Wanneer een deelnemer het niet eens is met een beslissing van de examencommissie, kan de deelnemer 

beroep instellen bij het college van beroep voor de Examens. 

2 Het college van beroep bestaat uit: 

• een onafhankelijke, externe voorzitter, tevens jurist; 

• een docent; 

• een deelnemer. 

De samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van het college zijn in artikel 7.61-7.63 van de wet 

vastgelegd. 

3 De deelnemer stuurt zijn/haar bezwaar aan het Loket Rechtsbescherming. 

4 Het beroep dient uiterlijk 6 weken na de beslissing van de examencommissie binnen te zijn. 

5 In het beroepsschrift geeft de deelnemer aan: 

● Wat het verzoek aan de examencommissie was; 
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● Wat het besluit van de examencommissie is (kopie van de brief van de examencommissie meesturen); 

● Wat het bezwaar tegen de beslissing is (de motivatie). 

6 Het Loket Rechtsbescherming stuurt de deelnemer bericht dat het beroep is ontvangen en stuurt het 

beroep door naar het college van beroep. Beroepsschriften die niet volledig zijn of waarvan de termijn is 

verstreken, worden niet ontvankelijk verklaard. 

7 Het college van beroep draagt de examencommissie op om te onderzoeken of een minnelijke schikking 

mogelijk is. De examencommissie nodigt de deelnemer daarvoor uit voor een gezamenlijk overleg (uiterlijk 

drie weken nadat het bezwaar door het college van beroep is ontvangen). In het geval van fraude is er geen 

minnelijke schikking mogelijk. 

8 Als deelnemer en examencommissie tot een minnelijke schikking zijn gekomen, legt de voorzitter van de 

examencommissie dit schriftelijk vast en bericht dit aan het college van beroep. Het beroep is daarmee 

afgehandeld met instemming van beide partijen. 

9 Als deelnemer en examencommissie niet tot een schikking zijn gekomen, legt de voorzitter van de 

examencommissie dit eveneens schriftelijk vast en bericht dit aan het college van beroep. 

10 De voorzitter van het college van beroep nodigt de deelnemer en de examencommissie uit voor een 

hoorzitting, waarin beide partijen hun standpunten kunnen toelichten aan het college. De deelnemer kan 

zich tijdens de hoorzitting laten bijstaan. 

11 Na de hoorzitting overlegt het college en neemt een besluit. Dit besluit wordt met een termijn van twee 

weken schriftelijk aan de deelnemer en aan de examencommissie meegedeeld. 

12 Tegen dit besluit kan de deelnemer eventueel in beroep bij het College van beroep voor het Hoger 

Onderwijs in Den Haag. Aan deze procedure zijn voor de deelnemer kosten verbonden. 

 

Artikel 10.6 College van beroep voor het hoger onderwijs 

 
Tegen beslissingen van het college van bestuur en het college van bestuur voor de examens kan beroep 

worden ingesteld bij het College van beroep voor het hoger onderwijs te ’s-Gravenhage. Zie artikel 7.64 e.v. 

van de wet. 

 

Artikel 10.7 Geschillenadviescommissie 

 
1 Iselinge Hogeschool heeft een geschillenadviescommissie overeenkomstig artikel 7.63a van de wet. Op 

deze commissie is artikel 7:13, 1e t/m 6e lid, Algemene wet bestuursrecht (AWB) van overeenkomstige 

toepassing. 

2 De geschillenadviescommissie brengt aan het instellingsbestuur advies uit over bezwaren met betrekking 

tot andere beslissingen dan beroepen gericht aan het college van beroep voor de examens of klachten. 

3 De commissie bestaat uit een voorzitter en twee leden. Deze zijn functioneel onafhankelijk. 

4 deelnemers moeten geschillen uiterlijk 6 weken na het ontstaan van het geschil voorleggen aan de 

geschillenadviescommissie via het Loket Rechtsbescherming (zie artikel 10.1). 

 

Artikel 10.8 Overzicht procedures, regelingen en beroepsmogelijkheden per onderwerp 

 
Iselinge Hogeschool heeft een Loket Rechtsbescherming voor klacht, beroep en bezwaar. Ongeacht het 

onderwerp kan de deelnemer een bericht sturen naar dit adres (Postbus 277, 7000 AG, Doetinchem of 

loketrechtsbescherming@iselinge.nl). Bij dit Loket Rechtsbescherming wordt bepaald volgens welke procedure 

de brief in behandeling wordt genomen. Onderstaand overzicht geeft inzicht in de verschillende procedures  

die er zijn. Bij vragen kan contact opgenomen worden met de beheerder van het Loket Rechtsbescherming 

voor klacht, beroep en bezwaar (loketrechtsbescherming@iselinge.nl). 
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Onderwerp Procedure Regeling Beroep 

Onderwerpen die betrekking hebben op de 

Regeling zij-instroom 

Verzoek aan 

examencommissie 

Regeling zij-instroom 
in het beroep  

college van beroep 

voor de examens 

• starten in een verkorte opleidingsvariant 

• aanvragen vrijstelling(en) 

• op een later moment instromen in de opleiding 

• overstap naar Iselinge Hogeschool vanuit 

andere pabo 

• maatwerktraject 

Aanvraag bij het EVC- 

bureau 

Regeling zij-instroom 
in het beroep 

 

Beslissingen: 

• van examinatoren 

• van examencommissie 

• inz. afwijzend studieadvies 

• inz. verwijzing in de postpropedeuse 

• inz. de studievoortgangsregistratie en het 

afleggen van het afsluitend examen omtrent 

vrijstellingen 

• inz. nadere vooropleidingseisen 

• inz. aanvullende eisen 

• inz. eisen werkkring 

• inz. inschrijving in postpropedeutische fase 

• inz. inschrijving voor voortgezette of 

vervolgopleidingen waarvoor een bewijs van 

toelating is vereist 

• inz. toelatingseisen masteropleidingen 

Beroep bij het 

college van beroep 

voor de examens 

Regeling college 

van beroep voor de 

examens/getuigsch

riften 

College van beroep 

voor het Hoger 

Onderwijs 

• handelingen van personeelsleden of deelnemers 

(uitgezonderd ongewenst gedrag) 

• organisatorische zaken 

Klachtprocedure bij 

Instellingsbestuur 

(advies 

klachtencommissie) 

Reglement 

Rechtsbescherming 

Geen 

Ongewenst gedrag van deelnemer of medewerker 

Iselinge Hogeschool, d.w.z. elke vorm van: 

• seksuele intimidatie, 

• agressie, 

• geweld, 

• machtsmisbruik, 

• pesten of 

• discriminatie 

Klachtprocedure bij 

klachtencommissie 

ongewenst gedrag 

Regeling ongewenst 

gedrag 

 

Beslissingen van het instellingsbestuur inzake 

wettelijke regelingen en regelingen die 

instellingsspecifiek zijn. 

Bezwaarprocedure 

bij instellingsbestuur 

(advies 

geschillenadvies- 

commissie) 

Reglement 

rechtsbescherming 

College van beroep 

voor het Hoger 

Onderwijs 

Geschillen tussen de medezeggenschapsorganen 

en het instellingsbestuur over: 

• het medezeggenschapsreglement 

• het instellingsplan 

• het systeem van kwaliteitszorg 

• het bestuurs- en beheersreglement 

• de regeling zij-instroom in het beroep 

• de hoofdlijnen van de jaarlijkse begroting 

• de uitoefening van de algemene en bijzondere 

bevoegdheden 

Verzoekschrift 

aan de Landelijke 

Commissie 

voor Geschillen 

medezeggenschap 

Hoger Onderwijs 

Reglement 

Rechtsbescherming 
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Hoofdstuk 11: Slotbepalingen 

 

Artikel 11.1 Onvoorziene omstandigheden 
In gevallen waarin dit onderwijs- examenreglement Zij-instroom of de wet niet voorziet, beslist het 

instellingsbestuur. 

 

Artikel 11.2 Inwerkingtreding 
Dit onderwijs- examenreglement Zij-instroom treedt in werking op 1 september 2019. 

 
Artikel 11.3 Citeertitel 

Dit onderwijs- examenreglement Zij-instroom kan aangehaald worden als ‘Studentenstatuut Iselinge 

Hogeschool’. 
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Bijlagen 

 

Bijlage 1: Onderwijs- en examenregeling landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen 
hierna ook te noemen: Regeling landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen 

Studiejaar 2018 – 2019 

Onderdeel 1 

Inleiding 

De hogescholen met lerarenopleidingen ontwikkelen onder de naam Programma 10voordeleraar gezamenlijk 

kennisbases en kennistoetsen. 

Het bureau 10voordeleraar (onderdeel van de Vereniging Hogescholen) is door de lerarenopleidingen belast 

met de organisatie rond de kennisbases, toetsvragen, de digitale toets, de totstandkoming van de uitslag en de 

rapportage over de uitslag. De digitale toetsen worden op de hogescholen afgenomen. De hogescholen met 

lerarenopleidingen en de organisatie 10voordeleraar zorgen er samen voor dat de landelijke kennistoetsen 

objectief en betrouwbaar zijn. 

 
Om te zorgen dat studenten, bij welke hogeschool zij hun opleiding ook volgen, dezelfde kansen hebben, 

hanteren alle hogescholen dezelfde regels zoals opgenomen in deze Regeling landelijke kennistoetsen 

lerarenopleidingen. Hierin staan de relevante regels voor studenten en cursisten met betrekking tot 

aanmelding, deelname, uitslag en voorwaarden. 

Een belangrijke verdere uitwerking van de Regeling landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen vormt de 

toetsgids. Hier staan bepalingen in inzake de publicatie van toets- en inzagedata, inhoud van de landelijke 

kennistoets, voorbereiding, regels en instructies bij afname en onregelmatigheden (waaronder fraude). Deze 

wordt per studiejaar voor elk vak gepubliceerd op https://www.10voordeleraar.nl/ onder publicaties. 

 
Voor de landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen gaan de bepalingen van de Regeling landelijke 

kennistoetsen lerarenopleidingen boven de regels die gelden voor de overige toetsen van de opleiding. 

 
Met betrekking tot deze Regeling landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen is een bindingsbesluit genomen 

in de Algemene Vergadering Vereniging Hogescholen van 6 april 2018. 

 
Regels voor aanmelding, deelname en uitslag 

1. Een student meldt zich bij de eigen opleiding digitaal aan voor deelname aan de kennistoets en ontvangt 

daarvan een bevestiging. 

2. In het geval een aangemelde student niet deelneemt aan de toets dan geldt de aanmelding als een 

toetsdeelname. 

3. De landelijke kennistoetsen worden op de hogeschool en alleen in digitale vorm afgenomen. 

10voordeleraar voorziet niet in een alternatieve toetsingsvorm. Het afnamesysteem van 10voordeleraar 

beschikt over een faciliteit waardoor de lettergrootte en het contrast van het beeldscherm vergroot 

kunnen worden. Voor studenten met een handicap of chronische ziekte kan de examencommissie 

verzoeken de tijdsduur van de toetsafname te verlengen. Het verzoek tot tijdsduurverlenging moet 

gelijktijdig met de aanmelding ingediend worden. 

4. Ten aanzien van de geldigheid van de uitslag van de digitale kennistoetsen en de internationale taaltoetsen 

http://www.10voordeleraar.nl/
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geldt artikel 7.10 lid 4 WHW. 

5. De opleiding ontvangt van 10voordeleraar 21 werkdagen na afloop van de toetsperiode een overzicht 

van de resultaten (inclusief een cijferlijst) van de studenten die hebben deelgenomen aan de toets. De 

opleiding deelt de student het behaalde cijfer mee uiterlijk drie werkdagen nadat de hogeschool het 

overzicht van de resultaten van 10voordeleraar heeft ontvangen. 10voordeleraar hanteert voor het 

bepalen van wat werkdagen en vakantieweken het schoolvakantieoverzicht, zoals dat jaarlijks wordt 

gepubliceerd op de website van de rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties/. 

Zaterdagen gelden niet als werkdag. 

6. Nadat de uitslag van een landelijke kennistoets bekend is gemaakt, kunnen studenten die hun toets willen 

inzien zich aanmelden via www.10voordeleraar.nl De inzage vindt plaats op een locatie en op data die 

door 10 voordeleraar worden vastgesteld . Bij de inzage is er geen inhoudelijke toelichting. De reiskosten 

voor de inzage komen voor rekening van de student. 

7. Beroep: Studenten kunnen tegen de uitslag van de toets beroep aantekenen. Dat moet binnen 6 weken na 

datum publicatie uitslag aan de student en wel bij de ‘’ (ook wel ‘Loket’ of ‘Klachtenloket’ genoemd) van 

de eigen hogeschool conform de procedures en reglementen van de eigen opleiding. 

Onderdeel 1b 

Vooraf: 

1. Voor Rekenen-wiskunde en Nederlandse taal geldt het volgende: de vakdidactische en vakinhoudelijke 

kennis waarover de startbekwame docent moet beschikken is vastgelegd in de kennisbases die landelijk 

zijn overeengekomen. 

2. Per studiejaar zijn er vier toetsrondes. De hogescholen die de opleiding tot leraar basisonderwijs 

aanbieden, zijn verplicht voor studenten deelname aan minimaal twee toetsrondes in een studiejaar te 

faciliteren. Toetsdata worden voor aanvang van het studiejaar gepubliceerd. 

 
Artikel 1 

Voor Rekenen-wiskunde en Nederlandse taal geldt dat een landelijke kennistoets onderdeel uitmaakt van de 

opleiding. 

Aan iedere kennistoets is tenminste één studiepunt verbonden. 

 
Artikel 2 

Aan deze toets moeten alle studenten en cursisten meedoen die vanaf het studiejaar 2011-2012 ingestroomd 

zijn. 

 
Voor studenten die voor 2011-2012 zijn gestart met de betreffende opleiding, maar hun inschrijving bij een 

opleiding hebben onderbroken door uitschrijving, geldt de datum van hernieuwde inschrijving als datum van 

instroom. 

 
Artikel 3 

Er kan pas deelgenomen worden aan de digitale landelijke kennistoets als de student: 

1a.  het propedeutisch examen met goed gevolg heeft afgelegd en; 

1b. alle onderdelen uit de kennisbasis beheerst en zich (voor nominale voltijd- en deeltijdstudenten) in het 

derde studiejaar bevindt. 

2a. Opleidingen kunnen van artikel 3 lid 1 b) afwijken, indien kan worden aangetoond dat nominale voltijd- 

en deeltijdstudenten alle studiepunten die betrekking hebben op de kennisbasis, met uitzondering 

van het studiepunt voor de landelijke kennistoets, hebben behaald, en deze studiepunten in het 

cijferregistratiesysteem van de studentenadministratie zijn verwerkt. 

2b.  Nominale voltijd- en deeltijdstudenten die door de opleiding overeenkomstig artikel 3 lid 2 a) in het 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties/
http://www.10voordeleraar.nl/
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tweede studiejaar worden aangemeld, kunnen eenmalig deelnemen aan de toetsperiode in juni. Voor 

hen wordt geen tweede toetsdeelname voor deze landelijke kennistoets aangeboden in de periode juni- 

september. De eerstvolgende landelijke kennistoets van het volgende studiejaar waar de student aan 

deelneemt, geldt als eerste toetsdeelname van dat studiejaar en niet als tweede toetsdeelname van de 

landelijke kennistoets van het tweede studiejaar. 

3. Wanneer de opleiding geen propedeutisch examen kent, geldt lid 1a van dit artikel niet. 

 
Artikel 4 

De studenten vermeld in artikel 2 mogen vanaf het derde studiejaar, mits voldaan is aan de voorwaarden 

voor deelname zoals gesteld in artikel 3, per studiejaar maximaal twee keer deelnemen aan de landelijke 

kennistoets. Het meenemen van deelnamemogelijkheden naar een volgend studiejaar is niet mogelijk. 

 
Artikel 5 

Vanaf het cohort 2018-2019 is de Aptis test for teachers (onderdelen Grammar/Vocabulary en Speaking) een 

verplicht onderdeel van toetsing in het kader van 10voordeleraar. 

Aan deze internationale toets is tenminste één studiepunt verbonden. 

Aan deze toets moeten alle studenten meedoen die vanaf het studiejaar 2018-2019 zijn ingestroomd. Bij 

onderbreking geldt de laatste inschrijving als instroomdatum. 
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Bijlage 2: moduleschema zij-instroom 
 
 

Taakbekwaam voor de onderbouw Taakbekwaam voor de bovenbouw  

 
Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 

Basiskennis en -kunde 19DV1-1-GOEDVS 
Goed van start 

(2,5 stp) 

 
19DV1-3-TALEZMB 

Taal en lezen in de middenbouw 
(3 stp) 

19DV1-4-REKMB 
Rekenen in de middenbouw 

(3 stp) 

Kennislijn 19DV1-1-TAREKOB 
Taal en rekenen in de onderbouw 

(4 stp) 

19DV1-2-KBORIE 
Kennisbasis oriëntatie op jezelf en de 

wereld 
(2 stp) 

19DV1-3-REKBB 
Rekenen in de bovenbouw 

(3 stp) 

19DV1-4-TAALBB 
Taal in de bovenbouw 

(3 stp) 

  
19DV1-2-ENGBAO 

Didactiek van Engels in het basisonderwijs 
(2 stp) 

19DV1-3-ENGVAAR 
Engelse grammatica en  

taalvaardigheid (B2) 
(2 stp) 

 

Themalijn 
 

19DV1-2-ACTCYC 
Activiteitencyclus 

(8 stp) 

 
19DV1-4-HORVER 
Horizon Verbreden 

(4 stp) 

Onderzoekslijn 
  

 
 

 

 

Vaardigheden- 
lijn 

19DV1-1-KUNKLA 
Kunst in de klas, doen! 

(2 stp) 

 
19DV1-3-KUNKLA 

Kunst en filosoferen in de klas 
(2 stp) 

 

Begeleidingslijn 19DV1-1/2-STCOB 
Studiecoaching 
(blok 2: 2 stp) 

19DV1-3/4-STCBB 
Studiecoaching 
(blok 4: 2 stp) 

   
19DV1-3-DEMBUR 

Democratische burgerschapsvorming 
 

19DV1-4-DEMBUR 
Democratische burgerschapsvorming 

(1 stp) 

Stagelijn 19DV1-1/2-STAGEOB 
Stage onderbouw 

(blok 1: 3 stp en blok 2: 4 stp) 

19DV1-3/4-STAGEBB 
Stage bovenbouw 

(blok 3: 3 stp en blok 4: 4 stp) 

Profileringslijn 
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Activiteitenlijn WISCAT Rekentoets 
(0.5 stp) 

   

 
12 stp 18 stp 13 stp 17 stp 

Werkplekbekwaam en startbekwaam 

 
Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 

Themalijn 19DT34-1-COACHBEG 
Coachen en begeleiden van leerlingen (6 stp) 

19DT34-2-BANKHA 
Van bankhangers naar scharrelkinderen (6 

stp) 

19DT34-3-VERHAA 
Het verhaal centraal 

(6 stp) 

19DT34-4-STEEN 
Deze steen heeft ook een verhaal 

(6 stp) 

19DT34-1-ORCHAO 
Orde in de chaos 

(6 stp) 

19DT34-2-ZIJNGE 
Zijn en gezien worden 

(6 stp) 

19DT34-3-VOORST 
De voorstelling 

(6 stp) 

19DT34-4-LEADER 
The leader in me: schoolbeleid en 

onderwijsinnovatie (6 stp) 

Stagelijn 
 

19DV2-1/2-STAGEWPL 
Stage werkplekbekwaam 

(3 stp - 5 stp) 

19DV2-3/4-STAGESB 
Stage startbekwaam 

(3 stp - 7 stp) 

Netwerklijn 19DT34-1-MPROEF 
Meesterproef 

(10 stp) 

19DT34-2-MPROEF 
Meesterproef 

(10 stp) 

19DT34-3-MPROEF 
Meesterproef 

(10 stp) 

 

Profileringslijn 19DT34-1-LS 
Leeftijdspecialisatie 

(6 stp) 

19DT34-2-VAKPROF 
Vakprofiel 

(6 stp) 

19DT34-3-LS 
Leeftijdspecialisatie 

6 stp) 

19DT34-4-VAKPROF 
Vakprofiel 

6 stp) 
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