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Hoofdstuk 1:  Algemeen  
 
Artikel 1  Wettelijke grondslag 
Dit is de regeling toelating, onderwijs en toetsing van het traject Zij-instroom in het beroep van de Marnix 
Academie, leidende tot het getuigschrift Bekwaamheidsonderzoek, zoals bedoeld in artikel 7a.3 van de Wet op 
het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). Deze regeling bevat  de rechten en plichten van 
cursisten en de opleiding met betrekking tot toelating, onderwijs en toetsing.  

 
Artikel 2  Begripsbepalingen/definities 
• Assessment 

Een toets waarin de beoordeling van de ontwikkeling van de beroepsidentiteit centraal staat: 
theorie en praktijkleren gekoppeld aan competentieontwikkeling, visieontwikkeling en de 
metavaardigheden reflectie, transfer en generalisatie.  

• Assessor 
Een gecertificeerde beoordelaar die een assessment afneemt, zie ook examinator. 

• Bekwaamheidsonderzoek 
Het onderzoek zoals bedoeld in artikel 176f van de wet PO dat leidt tot de verwerving van het 
getuigschrift Bekwaamheidsonderzoek zoals bedoeld in artikel 7a.3 van de WHW. 

• Besluit Zij-instroom 
Het besluit van 5 juli 2008 met latere wijzigingen waarin regels zijn vastgesteld over de zij-
instroom van leraren in het primair en voortgezet onderwijs, ook te noemen ‘het besluit’. 

• Bekwaamheidseisen 
Eisen waaraan leerkrachten op grond van artikel 32a Wet PO dienen te voldoen. De 
uitwerking van deze eisen is opgenomen in het Studieobject Toetsing (onder bronnen) op de 
portal. 

• Cohort 
De groepzij-instromers die op een bepaald moment in een bepaald studiejaar aan het traject 
is begonnen. 

• College van Bestuur 
Het College van Bestuur vormt het instellingsbestuur van de Marnix Academie. 

• Competentie  
Een cluster van verwante kennis, vaardigheden en houdingen, die: 

o van invloed is op een belangrijk deel van iemands taak (een rol of 
verantwoordelijkheid);  

o samengaat met de prestatie op de taak; 
o kan worden gemeten en getoetst aan aanvaarde normen; 
o kan worden verbeterd door middel van training en ontwikkeling. 

De competenties zijn te vinden in het studieobject Toetsing (onder bronnen) op de portal. 
• Coördinator zij-instroom 
Degene die onder verantwoordelijkheid van de Opleidingsmanager belast is met de 
coördinatie en uitvoering van de operationele zaken van de opleiding. 

• Contacttijd  
Onderwijstijd waarbij een docent fysiek aanwezig is 
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• Curriculum 
Samenhangend geheel van onderwijsactiviteiten die een zij-instromer volgt in het kader van 
het traject Bekwaamheidsonderzoek. 

• Cursist 
Degene die met of zonder benoeming in het onderwijs deelneemt aan het 
geschiktheidsonderzoek zoals bedoeld in artikel 176c wet PO.  

• Docent 
Een docent is een persoon die onderwijs verzorgt in dienst van de onderwijsinstelling.  

• EVC 
Eerder of elders verworven competenties.  

• Examencommissie 
De commissie, zoals bedoeld in artikel 7.a.3 WHW. 

• Examinator 
Persoon, door de Examencommissie aangewezen ten behoeve van het afnemen van toetsen 
en het vaststellen van de uitslag daarvan, zoals bedoeld in artikel 10 van het Besluit. De 
examinator die een assessment afneemt, wordt assessor genoemd. Zie ook assessment, 
assessor. 

• Formatieve toets 
Een ontwikkelingsgerichte toets. 

• Functiebeperkte cursisten/zij-instromers 
Cursisten of zij-instromers met een psychische, zintuiglijke of lichamelijke handicap, waardoor 
studeren wordt bemoeilijkt. 

• Geschiktheidsverklaring 
Verklaring verstrekt door het instellingsbestuur, waaruit blijkt dat betrokkene geschikt wordt 
geacht aan het Bekwaamheidsonderzoek zoals bedoeld in artikel 176f wet Primair Onderwijs 
deel te nemen. Bij de verklaring wordt een advies gevoegd met de benodigde scholing en 
begeleiding, die is gevolgd uit de beoordeling van de geschiktheid. 

• Getuigschrift 
Het bewijsstuk, waaruit blijkt dat het bekwaamheidsonderzoek met goed gevolg is afgelegd.  

• Gradework 
Het digitale beoordelingssysteem waarin de zij-instormer zijn inleververplichtingen uploadt 
ter beoordeling  en het resultaat wordt geregistreerd en gecommuniceerd. 

• Instellingsbestuur 
Zie College van Bestuur. 

• Kennisbasis 
Een kennisbasis bevat de vakdidactische en vakinhoudelijke kennis waarover de 
startbekwame docent moet beschikken om professioneel bekwaam en zelfstandig aan het 
werk te kunnen in het onderwijs. Zie verder: www.10voordeleraar.nl. 

• Leerkracht-coach  
De op het gebied van coaching geschoolde begeleider van de zij-instromer op de werkplek. 

• Maanden 
Waar in de tekst wordt gesproken van maanden, wordt gedoeld op voor studie bedoelde 
maanden, zoals vermeld in de jaarplanning van de Marnix Academie. Als een termijn eindigt 
in een vakantieperiode of op een feestdag, zoals vermeld in de jaarplanning, wordt de termijn 
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verlengd met het aantal dagen dat in de vakantieperiode valt dan wel tot de eerste dag die 
geen feestdag is. 

• Onderwijseenheid 
Een samenhangend geheel van te verwerven kennis, inzicht en vaardigheden, dat deel 
uitmaakt van het onderwijsprogramma van het traject.  

• Portal 
Het toegangsportaal tot de digitale leer- en werkomgeving van de Marnix Academie. Via de 
portal vindt de informatievoorziening plaats. 

• Scholingsplan 
Individueel studieplan, waarin wordt vastgelegd welke scholing en begeleiding de zij-
instromer nodig heeft om met succes het traject bekwaamheidsonderzoek te kunnen 
afronden. Het scholingsplan maakt deel uit van de tripartiete overeenkomst. 

• Schoolleider 
Leidinggevende van de zij-instromer op de school waar de zij-instromer werkzaam is.        

• Studiejaar 
Het tijdvak van 12 maanden dat aanvangt vanaf het instroommoment waarop de zij-
instromer het traject Bekwaamheidsonderzoek start.  

• Studieobjecten 
De studieobjecten bevatten algemene informatie over de opleiding en de studie-informatie 
per vak. Zij zijn te vinden op de portal. 

• Summatieve toets 
Een toets die wordt ingezet voor selectie, kwalificering en certificering. 

• Traject 
Het samenhangende geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van 
welomschreven doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden waarover 
degene die het traject voltooit, dient te beschikken.  

• TrajectPlanner (TP) 
 Het digitale cijfer- en studievoortgangsregistratiesysteem.  

• Toets  
De afsluitende beoordeling van een onderwijseenheid, daaronder mede begrepen 
tussentijdse onderzoeken naar onderdelen daarvan. Elke toets omvat een onderzoek naar de 
kennis en/of het inzicht en/of de vaardigheden, alsmede de beoordeling van de uitkomsten 
van dat onderzoek. Als de toets met goed gevolg is afgelegd, wordt het resultaat vastgelegd in 
het digitale cijfer- en voortgangssysteem.  

• Weken 
Waar in de tekst wordt gesproken van weken, wordt gedoeld op voor studie bedoelde weken, 
zoals vermeld in de jaarplanning van de Marnix Academie. Als een termijn eindigt in een 
vakantieperiode of op een feestdag, zoals vermeld in de jaarplanning, wordt de termijn 
verlengd met het aantal dagen dat in de vakantieperiode valt dan wel tot de eerste dag die 
geen feestdag is. 

• WPO 
De wet Primair Onderwijs 

• WHW 
De Wet op het Hoger onderwijs en het Wetenschappelijk onderzoek (WHW), zoals 
gepubliceerd in Staatsblad 1992 nr. 593, inclusief de latere aanvullingen en wijzigingen. 
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• Zelfstudie 
Zelfstudie-uren zijn uren waarvan een zij-instromer zelf kan bepalen waar hij ze doorbrengt 
en die bestemd zijn voor het zelfstandig verwerven van kennis en vaardigheden. Projecttijd is 
een vorm van zelfstudie. 

• 10 voor de leraar 
Samenwerkingsverband van alle lerarenopleidingen ter uitvoering van de landelijke 
kennistoetsen 

 
Artikel 3  Toepasselijkheid van de regeling 
1.    Deze regeling is van toepassing op het traject Zij-instroom in het beroep van de Marnix Academie. Het 

traject bestaat uit twee onderdelen: 
a. het geschiktheidsonderzoek, dat leidt tot de geschiktheidsverklaring, die voorwaardelijk is om 

te kunnen worden toegelaten tot 
b. de scholing en begeleiding die noodzakelijk is om het getuigschrift Bekwaamheidsonderzoek 

te behalen. 
2.    Deze regeling geldt voor alle cursisten die vanaf september 2020 staan ingeschreven, tenzij anders 

aangegeven in deze regeling. 
3.    Waar in deze regeling over examens, tentamens of assessments wordt gesproken, zijn daaronder 

telkens mede te verstaan de onderdelen van een examen of tentamen die afzonderlijk worden 
beoordeeld. 

 
Hoofdstuk 2: het Geschiktheidsonderzoek 
 
Artikel 4  Toelating 
1.      Alvorens te worden toegelaten tot het bekwaamheidsonderzoek, dient in het geschiktheidsonderzoek 

te worden vastgesteld of de cursist voldoende geschikt wordt geacht voor het beroep van leraar en in 
staat moet worden geacht binnen twee jaar na indiensttreding als leraar met goed gevolg de scholing 
en begeleiding die leidt tot het getuigschrift bekwaamheidsonderzoek af te ronden. 

2.  Om aan het geschiktheidsonderzoek te kunnen deelnemen dient de aanvrager in het bezit te zijn van 
a.  een getuigschrift van met goed gevolg afgelegd afsluitend examen van een opleiding in het 

wetenschappelijk onderwijs of in het hoger beroepsonderwijs als bedoeld in de WHW of  
b.  een buitenlands getuigschrift dat naar het oordeel van het bestuur van de instelling die het 

geschiktheidsonderzoek uitvoert, gelijkwaardig is aan een getuigschrift als bedoeld onder a. 
3. De hoogte van de kosten, die zijn verbonden aan het uitvoeren van het geschiktheidsonderzoek 

worden door vastgesteld door de minister. 

Artikel 5  Beheersing Nederlandse taal  
Cursisten met een buiten Nederland afgegeven diploma en/of een niet-Nederlandse taalachtergrond 
dienen blijk te geven van voldoende beheersing van de Nederlandse taal voor het met vrucht kunnen volgen 
van het onderwijs. Hiervoor moet tenminste het staatsexamen Nederlands als tweede taal programma II 
behaald zijn. De studentendecaan voert hierover een gesprek met de aanvrager en brengt daarover advies  
uit aan de Marnix Academie. 
 
Artikel 6:  Het geschiktheidsonderzoek 
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1. Het geschiktheidsonderzoek is erop gericht, vast te stellen of de cursist 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 aanvrager 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 artikel 
32a, eerste lid wet PO bedoelde bekwaamheidseisen en omvatten in het bijzonder beroepsmatige 
vaardigheden. 

2. Het geschiktheidsonderzoek wordt op aanvraag van het bevoegd gezag dat voornemens is betrokkene 
in dienst te nemen of op aanvraag van de deelnemer zelf uitgevoerd door de Marnix Academie. 

3. De Marnix Academie betrekt bij het geschiktheidsonderzoek het bevoegd gezag dat de aanvraag heeft 
ingediend,  of indien betrokkene de aanvraag zelf indient, een bevoegd gezag dat daartoe in 
overeenstemming met betrokkene is uitgenodigd. 

4. Tenzij de Marnix Academie en aanvrager anders overeenkomen, vangt het geschiktheidsonderzoek aan 
binnen twee maanden na ontvangst van de aanvraag.  

 
Artikel 7   Inhoud van het geschiktheidsonderzoek 
1. Het geschiktheidsonderzoek omvat: 

a. de beoordeling of de gevolgde opleiding 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.  
Deze beoordeling geschiedt aan de hand van diploma’s, getuigschriften en andere 
bewijsstukken van gevolgd onderwijs en tevens aan de hand van bewijsstukken omtrent 
maatschappelijke activiteiten en beroepservaring en referenties.  
En indien dat het geval is: 

b. het onderzoek naar de geschiktheid van de aanvrager 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. 

2. Het geschiktheidsonderzoek 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.  leraren in het desbetreffende vak of vakgebied, niet zijnde personeelsleden van het bevoegd 

 gezag dat is betrokken bij het geschiktheidsonderzoek. 
3. Het geschiktheidsonderzoek omvat de volgende onderdelen: 

• een portfolio 
• schriftelijke beroepspraktijkgerichte opdrachten 
• criteriumgericht interview (CGI) 
• praktijkles 
• Wiscat rekentoets 
• reflectiegesprek 

4. Het geschiktheidsoordeel wordt gegeven binnen twee weken na afsluiten van het assessment 
behorende bij het geschiktheidsonderzoek. 
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De beoordelingscriteria staan vermeld in het besluit Zij-instroom. 
 

Artikel 8. De geschiktheidsverklaring 
1.  Aan degene die geschiktheidsonderzoek met goed gevolg heeft afgerond, geeft het College van 

Bestuur een geschiktheidsverklaring af. 
2. Uit de geschiktheidsverklaring blijkt welke scholing en begeleiding noodzakelijk moet worden geacht 

om met goed gevolg deel te kunnen nemen aan het bekwaamheidsonderzoek. 
3. De geschiktheidsverklaring wordt afgegeven binnen twee weken na het afsluiten van het assessment 

behorende bij het geschiktheidsonderzoek. 
 

Artikel 9. Bezwaar 
1.  Tegen een negatieve beslissing op het geschiktheidsonderzoek kan de aanvrager binnen twee weken 

na bekendmaking daarvan bezwaar aantekenen. 
2.  Het bezwaar moet met argumenten onderbouwd per mail worden ingediend bij het Loket 

Rechtsbescherming van de Marnix Academie (loketrechtsbescherming@hsmarnix.nl). 
3.  Het bezwaar wordt behandeld door een interne en externe beoordelaar, die niet bij het 

geschiktheidsonderzoek betrokken waren. 
4.  De aanvrager en de beoordelaars die betrokken waren bij het geschiktheidsonderzoek 

worden uitgenodigd voor een hoorzitting, tenzij de beoordelaars van het bezwaarschrift 
daartoe geen aanleiding zien. Dit wordt in de beslissing aangegeven. 

5.  Op het bezwaarschrift wordt binnen vier weken na indiening beslist. Deze termijn kan 
door de beoordelaars op het bezwaarschrift eenmalig met twee weken worden verlengd.  

6.  Tegen de uitspraak op bezwaar staat geen beroep open.  
 
 
Hoofdstuk 3:  Het bekwaamheidsonderzoek  
 
Artikel 10. Toelating 
1. Degene die wil deelnemen aan het bekwaamheidsonderzoek, dient daartoe een 

aanvraag in bij het instellingsbestuur. 
2. Om te kunnen worden toegelaten tot het scholingstraject behorende bij het bekwaamheidsonderzoek 

dient de cursist in het bezit te zijn van een geschiktheidsverklaring zoals bedoeld in artikel 8. 
3.  De geschiktheidsverklaring moet zijn behaald bij de Marnix Academie of een andere instelling voor 

hoger onderwijs, die door de minister erkend is als bevoegd tot het uitvoeren van 
geschiktheidsonderzoeken. 

4. De geschiktheidsverklaring mag op het moment van aanvraag niet langer dan twee jaar daaraan 
voorafgaand zijn afgegeven.  

5. Op basis van de geschiktheidsverklaring biedt de Marnix Academie een concreet traject van scholing 
en begeleiding aan, het scholingsplan. Het scholingsplan behoeft de goedkeuring van de 
Examencommissie. 

6. Het traject van scholing en begeleiding vindt plaats op basis van een overeenkomst gesloten door de 
Marnix Academie, de zij-instromer en het bevoegd gezag waar de zij-instromer gedurende het traject 
werkzaam zal zijn.  
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Artikel 11 Doelstelling van het traject van scholing en begeleiding 
1. De opleiding is gericht op het ontwikkelen van de bekwaamheden van de startbekwame  

leraar en leidt op tot het ‘getuigschrift bekwaamheidsonderzoek’ zoals bedoeld in artikel 
7a.3 WHW. 

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. 

 
Artikel 12 Inhoud van het traject van scholing en begeleiding 
1. Het traject 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 

2. Met betrekking tot de vakinhoudelijke kennis geldt dat de startbekwame leraar moet 
beschikken over hetgeen is vastgelegd in de landelijk overeengekomen kennisbases 
Nederlandse taal en rekenen-wiskunde, de generieke kennisbasis, de vastgestelde 
kerndelen van de kennisbases van de overige vakgebieden en het profieldeel binnen het 
profileringskader. 

Artikel 13 Opbouw en inrichting van het traject van scholing en begeleiding 
1.  Het traject is zo ingericht dat de cursist in redelijkheid ten minste in staat wordt gesteld 

dit binnen 24 maanden af te ronden.  
2. Het traject 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, wordt aangewezen. 

3. 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. 

4. De inhoud van de afzonderlijke onderwijseenheden staat beschreven in de digitale 
studieroutes. De studiebelastingsuren van de afzonderlijke onderwijseenheden staat 
beschreven in het scholingsplan. 
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Artikel 14 Curriculumoverzicht  
 

  Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 

Studiejaar 
1 

Module A 
Uitdagend 
wiskundeonderwijs! 

Module B 
Taal aan de basis 

Module C 
Pedagogisch klimaat 
en leerkrachtstijl 

Module D 
Creatieve ontwikkeling2 

  Module H –op weg naar Meesterschap 
Studieloopbaanbegeleiding 
  
Eventueel stage/beeldcoaching/supervisie 

Studiejaar 
2 

Module E 
Geïntegreerd zaakvak 
onderwijs 
  

Module F 
Afstemmen op 
onderwijsbehoeften 
  

Module G 
Onderwijs in 
bewegen in en rond 
de school 
  

Afsluiten van de studie 
met 
Bekwaamheidsonderzoek  

  Module H – op weg naar Meesterschap  
Studieloopbaanbegeleiding 
  
Eventueel stage/beeldcoaching/supervisie 

 

Artikel 15 Onderwijsvormen 
Het onderwijs bestaat uit contacttijd, zelfstudie en leren in de beroepspraktijk.  

Artikel 16 Leren in de beroepspraktijk 
Het leren in de beroepspraktijk neemt een centrale plaats in het scholings- en 
begeleidingstraject. Het vindt plaats binnen de werkkring van de deelnemer, onder begeleiding 
van een leerkracht-coach, die door het bevoegd gezag wordt aangewezen.  
 
Artikel 17 Evaluatie van het onderwijs  
Het onderwijs in het scholings- en begeleidingstraject wordt intern geëvalueerd via periodieke 
evaluaties met behulp van het systeem Evalytics en in kwaliteitsoverleg met ’meedenkers’. 
 

 
Hoofdstuk 4:  Examen en getuigschriften  

 
Artikel 18 Waarborgen kwaliteit van het bekwaamheidsonderzoek  
Ter waarborging van de kwaliteit van het bekwaamheidsonderzoek: 

a. draagt de Marnix Academie er zorg voor dat de personen die dit onderzoek afnemen 
daarvoor voldoende geschikt zijn. 

b. stelt de Marnix Academie de inrichting van het bekwaamheidsonderzoek vast. 
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c.   draagt de Marnix Academie zorg voor een duidelijke positie van de betrokkene in het 
bekwaamheidsonderzoek, en 

d. ziet de Marnix Academie toe op een zodanige verslaglegging over dat onderzoek dat 
daaruit in elk geval een deugdelijke motivering van het oordeel over de 
onderzoeksresultaten blijkt. 

Artikel 19 Uitreiking getuigschrift  
1. Aan degene die met goed gevolg het bekwaamheidsonderzoek heeft afgesloten, 

verstrekt de Examencommissie van de Marnix Academie binnen twee weken nadat het 
onderzoek is afgesloten het getuigschrift, bedoeld in artikel 7a.3, van de WHW.  

2. Aan het met goed gevolg afsluiten van het bekwaamheidsonderzoek is de bevoegdheid 
tot het uitoefenen van het beroep leraar primair onderwijs verbonden. 

3. Degene die met goed gevolg het bekwaamheidsonderzoek bij de Marnix Academie heeft 
afgesloten is gerechtigd tot het voeren van de titel baccalaureus, afgekort tot bc. 

 
 

Hoofdstuk 5:  De Examencommissie  
 
Artikel 20 Instelling en benoeming 
1.  Het College van Bestuur stelt voor het traject ‘bekwaamheidsonderzoek’ een 

Examencommissie in. 
2.  Het College van Bestuur benoemt op voordracht van de Examencommissie de voorzitter 

en de leden op basis van hun deskundigheid op het terrein van de Zij-instroom. 
3.  Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat het onafhankelijk en deskundig 

functioneren van de Examencommissie voldoende wordt gewaarborgd. 
4.  Het College van Bestuur stelt regels op met betrekking tot de benoemingsprocedure. 

Deze worden opgenomen als bijlage bij het Reglement Examencommissies. 
 
Artikel 21 Taken en bevoegdheden 
1.   De Examencommissie is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of 

een zij-instromer voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt 
ten aanzien van kennis, Inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van 
het getuigschrift Bekwaamheidsonderzoek, zoals bedoeld in artikel 19. 

2.  De Examencommissie kan haar bevoegdheden noch geheel noch gedeeltelijk overdragen 
  aan andere organen of personen. 
 
Artikel 22 Beroepsmogelijkheden 

1.   De zij-instromer kan binnen zes weken na bekendmaking van een beslissing van de 
Examencommissie of een examinator daartegen beroep instellen bij het College van 
Beroep voor de Examens van de Marnix Academie. 

2.  Tegen de beslissing van het College van Beroep voor de Examens is geen hoger beroep 
mogelijk. 

3.    De betreffende procedure wordt opgenomen in de bijlage bij deze OER. 
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Artikel 23 Jaarverslag 
De Examencommissie stelt jaarlijks na afloop van het studiejaar een verslag op van haar 
werkzaamheden. De Examencommissie verstrekt dit verslag aan het College van Bestuur. 
 
Artikel 24 Reglement Examencommissies  
De samenstelling, werkwijze, taken en bevoegdheden zijn nader omschreven in het Reglement 
Examencommissies, dat door het College van Bestuur wordt vastgesteld. Het Reglement wordt 
opgenomen als bijlage bij deze OER.  
 
 
Hoofdstuk 6:  Toetsing    
 
Artikel 25 Algemeen 
Aan elke onderwijseenheid is een vorm van toetsing verbonden.  
1.  Toetsen kunnen summatief of formatief zijn. 
2.  Toetsen dienen zo veel mogelijk aansluitend op de programma’s te worden afgelegd. 
3.  Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende toetsvormen: tentamens, 
  mondelinge toetsen, inleververplichtingen en landelijke toetsen. 
4.  Toetsen kunnen digitaal, mondeling of schriftelijk of in een combinatie daarvan worden 
  afgenomen, dan wel bestaan uit een inleververplichting. 
5.  Als de inhoud van een programma zodanig verandert dat dit gevolgen heeft voor de 
  inhoud en/of de wijze van toetsing, wordt dit bekend gemaakt in het betreffende 
  studieobject.  
6.  Onder een examen wordt verstaan: het afsluitend examen, vormgegeven in een 
  eindassessment. 
7.  Het College van Bestuur stelt het toetsbeleidsplan vast. 
8.  De Examencommissie stelt jaarlijks het toetsplan en de toetsdocumenten van het 
  betreffende studiejaar vast. 
9.  In het toetsplan wordt per onderwijseenheid vermeld welke vorm van toetsing aan een 
  onderwijseenheid zijn verbonden. 
10.  In de toetsplanning staat op welke momenten toetsen worden afgenomen. 
11.  De toetsplanning wordt vastgesteld door de coördinator zij-instroom, evenals eventuele 
  wijzigingen. 
12.  Bij de beoordeling van verzoeken om te mogen afwijken van toetsdata houdt de 

Examencommissie rekening met de werkbelasting van examinatoren en de gelijke 
behandeling van zij-instromeren. 

13.  In geval de opleiding in gebreke blijft bij de voorbereiding op of uitvoering van een toets 
en één of meer zij-instromeren als gevolg daarvan nadeel ondervindt bij het afleggen 
van de betreffende toets kan de examencommissie op verzoek van de coördinator zij-
instroom besluiten tot het (collectief) afwijken van toetsrooster danwel het (collectief) 
toekennen van een extra toetskans aan de betreffende groep zij-instromeren. In zo’n 
geval vervalt de noodzaak tot het individueel indienen van een verzoek door de zij-
instromer. Communicatie over een dergelijk besluit vindt plaats via de coördinator zij-
instroom.  

14.  Voor kennistoetsen zijn procedurebeschrijvingen opgesteld. 
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15.  Voor de overige toetsen zijn toetsdocumenten opgesteld, bestaande uit een beschrijving 
  van de toetsopdracht, richtlijnen voor beoordeling (beoordelingsprotocol) en eisen en 
  criteria waaraan de toets moet voldoen (beoordelingsformulieren. 
16.  Het toetsbeleidsplan, toetsplan, toetsplanning, toetsdocumenten en 
  procedurebeschrijvingen voor kennistoetsen worden opgenomen in het studieobject 
  ‘toetsing’.  
17.  Klachten over toetsen, toetsplanning, toetsafname en het beoordelen van toetsen 
  dienen binnen redelijke tijd nadat datgene waarover wordt geklaagd zich heeft 
  voorgedaan dan wel bekend is geworden, te worden ingediend bij de examencommissie.   
 
Artikel 26 Toetsreglement 
 
Artikel  26.1 Mondelinge toetsen 
1.  Een mondelinge toets is een toets die mondeling wordt afgenomen, zoals een 
  presentatie, groepsgesprek, of een assessmentgesprek.  
2.  Op verzoek van de examinator of van de zij-instromer kan bij een mondelinge toets een 
  tweede examinator aanwezig zijn. Deze wordt aangewezen door de Examencommissie. 
3.  Mondelinge toetsen zijn openbaar. 
4.  De zij-instromer moeten zich bij deelname aan een mondelinge toets op verzoek van de 

examinator kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs.  
5.  Voor assessmentgesprekken zijn vaste perioden vastgesteld in de toetsplanning. Overige 

mondelinge toetsen kunnen buiten de vastgestelde vakanties gedurende het hele jaar 
worden afgelegd.  

6.  Terugtrekking van een mondelinge toets geschiedt (behoudens onvoorziene 
  omstandigheden) minimaal 24 uur voor het tijdstip waarop de toets afgelegd zou 
  worden. Terugtrekking geschiedt bij de betrokken examinator of, indien deze niet 
  bereikbaar is, bij de receptie. De Examencommissie beslist over de daaraan te verbinden 
  consequenties. 
7.  Als de inhoud van een programma zodanig verandert dat dit gevolgen heeft voor de 
  inhoud en/of de wijze van toetsing, wordt de mondelinge toets over de oude stof een 
  extra maal aangeboden. De zij-instromer die van dit laatste aanbod geen gebruik maakt 
  dan wel een onvoldoende resultaat behaalt, kan de toets nogmaals afleggen, maar moet 
  dan beantwoorden aan de eisen van het veranderde programma. 
 
Artikel   26.2 Inleververplichtingen  
1.  Een inleververplichting is een toets die digitaal of op papier wordt ingeleverd. 
2.  De inleververplichting wordt ingeleverd via Gradework. 
3.  De momenten waarop aan de inleververplichtingen voldaan moet zijn, staan vermeld in 

de toetsplanning.  
4.  Voor het eindassessment worden meerdere inlevermomenten vastgesteld. 
5.  In de opleiding heeft de zij-instromer drie inleverkansen per jaar.  
6.  Inleververplichtingen, niet zijnde assessments,  worden maximaal tweemaal door 
  dezelfde examinator inhoudelijk beoordeeld. Assessments worden maximaal driemaal 
  door dezelfde examinator inhoudelijk beoordeeld.   
7.  Een inleververplichting dient te voldoen aan de eisen en criteria van het jaar, waarin 
  deze wordt ingeleverd. 
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8.  Indien de zij-instromer er niet in slaagt binnen de vastgestelde inlevermomenten de 
  toets met goed gevolg af te leggen en de toetseisen van het desbetreffende programma 
  zijn gewijzigd, dan dient de zij-instromer bij het volgende inlevermoment te voldoen aan 
  die gewijzigde toetseisen. 
9.    Indien bij een inleververplichting blijkt dat de te bereiken doelen/competenties/HBO- 

 vaardigheden behaald zijn en de onvoldoende gebaseerd is op spelling en/of de APA-
normen mag de inleververplichting binnen 10 werkdagen één extra keer aangeboden 
worden.  

 
Artikel   26.3 Aanwezigheidsplicht en actieve deelname 
1.  Bij onderwijsvormen waarbij de doelen uitsluitend tijdens de betreffende activiteit 

worden behaald, bestaat de toets uit aanwezigheid plus een actieve deelname van de 
zij-instromer. 

2.   In het toetsplan wordt vastgelegd bij welke onderwijsactiviteiten aanwezigheid en 
actieve deelname verplicht zijn.                                               

3.   De aanwezigheid en actieve deelname wordt geregistreerd in Trajectplanner met een +. 
Deze + is voorwaardelijk voor het behalen van de EC’s gekoppeld aan de betreffende 
onderwijsactiviteit. 

4. Voor zij-instromers die onvoldoende aanwezig zijn geweest of bij wie onvoldoende 
actieve deelname is geconstateerd, bepaalt het betrokken docententeam op welke wijze 
de doelen alsnog kunnen worden behaald.  

 
Artikel 27 Landelijke toetsen 
1.  Er zijn landelijke toetsen voor Nederlandse taal en rekenen/wiskunde. 
2.  De landelijke toetsen worden digitaal en op vastgestelde momenten afgenomen. 
 
Artikel 28 Zij-instromers met een functiebeperking  
1.  Lichamelijk of zintuiglijk gehandicapte zij-instromers of chronisch zieke zij-instromers 
  wordt de gelegenheid geboden de tentamens c.q. examens op een zoveel mogelijk aan 
  hun individuele handicap aangepaste wijze af te leggen.  
2.  De zij-instromers dient daartoe via de zij-instromeren decaan bij aanvang van het 
  studiejaar dan wel zo spoedig mogelijk na ontstaan van handicap of ziekte een 
  schriftelijk verzoek in bij de Examencommissie.  
3.  De Examencommissie wint zo nodig deskundig advies in alvorens te beslissen.  
4.  Bij een langdurige of chronische handicap is het verzoek slechts eenmaal per studiejaar 
  nodig, in andere gevallen per tentamen c.q. examen of tentamenperiode. 
 
Artikel 29 Fraude 
1.   Onder fraude wordt verstaan het handelen of nalaten van een dat het vormen 

van een juist oordeel omtrent zijn eigen kennis, inzicht en vaardigheden geheel of 
gedeeltelijk onmogelijk maakt.  

2.  Onder fraude kan eveneens worden verstaan het handelen of nalaten van een zij-
instromer dat het vormen van een juist oordeel over de eigen kennis, inzicht en 
vaardigheden van een andere zij-instromer geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt. 

3.  Bij het vermoeden van fraude stelt de examinator of surveillant de Examencommissie  
  hiervan onverwijld op de hoogte. 
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4.  Het digitale programma Ephorus kan gebruikt worden om fraude op te sporen. 
5.  De Examencommissie stelt vast of fraude is gepleegd. 
6.  Alvorens een beslissing te nemen hoort de Examencommissie de zij-instromer en 
  eventuele belanghebbenden.  
7.  De Examencommissie stelt vast welke maatregel, alle omstandigheden in aanmerking 

genomen, passend is en deelt haar beslissing onverwijld mede aan de zij-instromer, zo 
mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk. Tevens wordt de beroepsmogelijkheid 
voor de zij-instromer aangegeven. 

8.  Indien fraude is vastgesteld, kan de Examencommissie de zij-instromer het recht 
ontnemen één of meer toetsen van de opleiding af te leggen gedurende een door de 
Examencommissie te bepalen periode van ten hoogste één jaar. De betreffende toets 
wordt dan beschouwd als niet te zijn afgelegd.  

9.  In geval van ernstige fraude kan het College van Bestuur op voorstel van de 
Examencommissie de inschrijving van de zij-instromer definitief beëindigen. 

10.  Het College van Bestuur stelt de zij-instromer in de gelegenheid op het voornemen tot 
beëindiging van de inschrijving te worden gehoord. Tegen de beslissing van het College 
van Bestuur staat geen bezwaar en beroep open. 

11.  Indien de onregelmatigheid pas na afloop van het afsluitend examen wordt ontdekt, kan 
de Examencommissie de zij-instromer het getuigschrift als bedoeld in artikel 7a.3 van de 
Wet, onthouden of bepalen dat de betrokken zij-instromer het getuigschrift slechts kan 
worden uitgereikt na een hernieuwd examen in de door de Examencommissie aan te 
wijzen onderdelen en op een door haar te bepalen wijze.  

12.  Indien de onregelmatigheid pas na het uitreiken van het getuigschrift wordt ontdekt, kan 
de Examencommissie besluiten het getuigschrift in te trekken. 

 
Artikel 30 Beoordeling van summatieve en verplichte formatieve toetsen 

 
artikel 30.1 Algemeen 
1.  De normen die gelden bij de beoordeling van tentamens en examens zijn openbaar.  
2.  De beoordeling van toetsen wordt uitgedrukt in de cijfers 1 tot en met 10, afgerond op 
  één decimaal of de kwalificaties + (voldoende/voldaan/ goed/ excellent) of – 
  (onvoldoende/niet voldaan). Een toets is met goed gevolg afgelegd als een afgerond 
  cijfer 5,5 of hoger of de kwalificatie + (voldoende/voldaan) is behaald.  
3.  Indien een tentamen meerdere malen is afgelegd, geldt  het hoogst behaalde cijfer. 
4.  Het instellingsbestuur kan de geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde toetsen 
  beperken. De geldigheidsduur kan uitsluitend worden beperkt, indien de 
  getentamineerde kennis of het getentamineerde inzicht aantoonbaar verouderd is of 
  indien de getentamineerde vaardigheden aantoonbaar verouderd zijn.  
5.  Het instellingsbestuur stelt nadere regels vast met betrekking tot de uitvoering van het 
  bepaalde in lid 4 en over de wijze waarop bij het beperken van de geldigheidsduur in 
  redelijkheid rekening wordt gehouden met persoonlijke omstandigheden, zoals bedoeld 
  in artikel 7.52 lid 2 van de WHW. 
6.  De Examencommissie is bevoegd in individuele gevallen de geldigheidsduur te 

verlengen. 
7.  De geldigheidsduur van de Landelijke Kennistoetsen is beperkt tot vijf jaar. 
8.  De zij-instromer heeft het recht op nabespreking van een beoordeelde toets. 
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9.  De zij-instromer kan tegen de beoordeling  beroep instellen bij het College van Beroep 
voor de Examens. 

 

Artikel 30.2 Tentamens 
1.  De beoordeling van tentamens wordt uiterlijk tien werkdagen nadat de toets afgenomen 
  is, gepubliceerd. Wanneer de vastgestelde nakijktermijn overschreden wordt, stelt de 
  Examencommissie de dan te volgen handelwijze vast. 
2.  De examinator zorgt ervoor dat de resultaten van de toets binnen tien werkdagen na 
  publicatie van de definitieve beoordeling ingevoerd worden in TrajectPlanner.  
3.   Indien de door de zij-instromer ingeleverde uitwerking van de toets is zoekgeraakt, doet 
  de betrokken coördinator een voorstel aan de Examencommissie op welke wijze op de 
  ontstane situatie gereageerd kan worden. 
  
Artikel 30.3 Mondelinge toetsen 
1.  De uitslag van een mondelinge toets wordt aansluitend op de toets bekendgemaakt, 
  tenzij de Examencommissie anders heeft bepaald. 
2.  De examinator die de mondelinge toets afneemt, zorgt ervoor dat de resultaten van de 
   toets binnen vijftien werkdagen ingevoerd worden in TrajectPlanner. 
 
Artikel 30.4 Inleververplichtingen 
1.  De beoordeling van een inleververplichting wordt binnen vijftien werkdagen na het 
  daarvoor vastgestelde inlevertijdstip bekendgemaakt en ingevoerd in Trajectplanner. 
2.  De waardering van een inleververplichting wordt mondeling of schriftelijk toegelicht.  
3.  Wanneer de vastgestelde nakijktermijn overschreden wordt, kan de zij-instromer zich 
  tot de Examencommissie wenden. De Examencommissie stelt de dan te volgen 
  handelswijze vast. 
4.  Dit artikel geldt ook voor de beoordeling van het praktijkleren.  
 
Artikel 30.5 Aanwezigheidsverplichtingen  
1.  Het invoeren in TrajectPlanner van studiepunten naar aanleiding van lessen met 
  aanwezigheidsplicht dient te geschieden binnen vijftien werkdagen na het laatste 
  moment waarop de zij-instromer verplicht aanwezig diende te zijn.  
2.  Wanneer deze termijn wordt overschreden, kan de zij-instromer zich tot de 
  Examencommissie wenden. De Examencommissie stelt de dan te volgen handelwijze 
  vast. 
 
 
Artikel 31 Regelingen met betrekking tot de landelijke toetsen. 
 
artikel 31.1 Landelijke entreetoets rekenen/wiskunde  
1.  Een voldoende resultaat voor de landelijke entreetoets rekenen/wiskunde  
  vormt onderdeel van het geschiktheidsonderzoek.   
2.  De zij-instromer heeft het recht om de toets voor rekenen tweemaal af te leggen.  
3.         Tegen de uitslag van de rekentoets is geen beroep mogelijk. 
4.  Dyscalculie is geen reden om niet aan de toets te hoeven deelnemen. Er kan niet in 
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  plaats van de digitale rekentoets een vervangende toets worden afgelegd. 
5.  Toetsresultaten van de afgelegde toetsen blijven gedurende een periode van tien jaar 
  bewaard. 
6.   De zij-instromer heeft recht op inzage in de gemaakte toets bij het CITO. 
 
Artikel 31.2 Landelijke kennistoetsen Nederlandse taal en rekenen-wiskunde  
1. De digitale landelijke kennistoetsen voor de vakken Nederlandse taal en rekenen- 

wiskunde maken  onderdeel uit van het traject bekwaamheidsonderzoek.  
2. Een voldoende resultaat voor de beide toetsen vormt onderdeel van het 

bekwaamheidsonderzoek.  
3. De landelijke kennistoetsen worden op de eigen hogeschool en in digitale vorm 

afgenomen.  
4. Dyslexie of dyscalculie zijn geen reden om niet aan de toetsen te hoeven deelnemen. Er 

kan niet in plaats van de digitale toetsen een vervangende toets worden afgelegd. 
5. In geval van chronische ziekte of handicap kan de zij-instromer gelijktijdig met de 

aanmelding de Examencommissie verzoeken de tijdsduur van de toetsafname te 
verlengen. 
 

Artikel 31.3 Overige bepalingen met betrekking tot de landelijke kennistoetsen  
10voordeleraar stelt de Regeling landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen op. Deze regeling 
geldt door een bindingsbesluit van de Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen 
voor alle lerarenopleidingen. 
1. Jaarlijks wordt voor elk vak in de toetsgidsen (op https://www.10voordeleraar.nl/ 

onder publicaties) een uitwerking opgenomen van de Regeling Landelijke 
kennistoetsen lerarenopleidingen.  

2. De bepalingen in de Regeling Landelijke kennistoetsen lerarenopleidingen gaan boven 
de regels die gelden voor de overige toetsen van het tracect. 

3. Elke toets wordt in vier periodes per jaar aangeboden op door 10voorde Leraar 
vastgestelde toetsmomenten. Deze data zijn opgenomen in de toetsplanning in het 
studieobject ‘toetsing’. 

4. Het tijdstip waarop de toets wordt afgenomen, wordt per cohort bekend gemaakt in 
het toetsrooster. 

5. De zij-instromer meldt zich digitaal aan voor deelname aan de kennistoets en ontvangt 
daarvan een bevestiging. 

6. Een zij-instromer mag de toets maximaal twee maal per studiejaar afleggen. 
7. Ingeval de zij-instromer na aanmelding niet deelneemt aan de toets, dan geldt de 

aanmelding als een toetsdeelname. 
8. De zij-instromer meldt zich af bij het toetsbureau, de coördinator zij-instroom of als 

dat niet mogelijk is bij de receptie. 
9. Voor de kennistoetsen geldt een nakijktermijn van 21 werkdagen na het sluiten van de 

landelijke toetsperiode.  
10. De zij-instromer ontvangt de uitslag via de Marnix Academie, uiterlijk drie werkdagen 

nadat de Marnix Academie het overzicht van de resultaten van 10voordeleraar heeft 
ontvangen.  

11. De zij-instromer kan de gemaakte toets na afloop van de toetsperiode op een door 
10voordeleraar vastgestelde locatie inzien. Een verzoek daartoe moet binnen vier 



 

 

 
TITEL  OER Zij-instroom 2020-2021 
BLAD  17/20 
 

weken na het sluiten van de landelijke toetsperiode worden ingediend via 
www.10voordeleraar.nl.   

12. Tegen de uitslag van de kennistoetsen staat beroep open op het College van Beroep 
voor de Examens van de Marnix Academie binnen zes weken na datum van de 
publicatie van de uitslag. Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij het Loket 
Rechtsbescherming van de Marnix Academie.   

13. De geldigheidsduur van de uitslag van de landelijke kennistoetsen is bepaald op 5 jaar. 
Binnen deze periode gelden de behaalde resultaten ook bij overstap naar een andere 
hogeschool.  

 
Artikel 32 Inzagerecht 
1.  De zij-instromer heeft het recht gedurende een periode van vier weken na publicatie van 
  de resultaten kennis te nemen van de vragen en de opdrachten, gesteld of gegeven in 
  het kader van de toets en van de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft 
  plaatsgevonden. Daarbij heeft hij inzagerecht over de wijze waarop het eigen werk is 
  beoordeeld.  
2.  Tussen het moment van inzage en de volgende toetskans moet voldoende tijd liggen. 
3.  Voor de landelijke toetsen kan de inzage anders geregeld zijn. Zie 
  www.10voordeleraar.nl en www.cito.nl. 
 
 
Hoofdstuk 7:  Bewaking van studievoortgang en individuele 
studiebegeleiding     
 
Artikel 33 Studievoortgangsadministratie 
1.    De Marnix Academie registreert de individuele studieresultaten in TrajectPlanner. Dit 
  programma is voor zij-instromers op ieder moment toegankelijk.  
2.   In het toetsreglement (zie artikel 26 e.v.) staat op welke termijn resultaten in 
  TrajectPlanner dienen te zijn ingevoerd. 
3.   Resultaten, die zijn ingevoerd vóór afloop van de genoemde termijn, zijn onder 
  voorbehoud.  
4.   Indien na afloop van de invoerperiode blijkt dat een resultaat foutief is ingevoerd, kan 

de Examencommissie op verzoek van de zij-instromer of de examinator bepalen dat het 
resultaat wordt gewijzigd. De Examencommissie hoort zowel de zij-instromer als de 
examinator alvorens te beslissen.  

 
Artikel 34 Voorzieningen voor zij-instromers met een functiebeperking 
1.  De Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap of Chronische Ziekte biedt 

zij-instromers met een functiebeperking recht op aanpassingen die ‘noodzakelijk’ en 
‘geschikt’ zijn. Individuele aanpassingen kunnen betrekking hebben op het 
studieprogramma, studierooster, werkvormen, begeleiding, toetsing en leermiddelen. 

2.   De Marnix Academie heeft de gang van zaken rond het aanvragen van aanpassingen 
  vastgelegd in het Beleidsdocument ‘studeren met een functiebeperking’, dat is 

gepubliceerd op de portal. 
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3.   Zij-instromers die aanspraak willen maken op een concrete aanpassing, moeten hierover 
tijdig contact opnemen met de studentendecaan (zie ook artikel 28 ). 

 
Artikel 35 Begeleiding 
1. Studiebegeleiding  

De studieloopbaanbegeleider houdt zich onder meer bezig met de studiebegeleiding. In 
persoonsgerichte begeleiding bevordert de studieloopbaanbegeleider het inzicht van zij-
instromer in zijn bekwaamheden en zijn geschiktheid voor het beroep. Daarnaast 
verzorgt de studieloopbaanbegeleider inhoudelijke bijeenkomsten die bijdragen aan de 
voortgang van de studie van de zij-instromer. Ook komt de studieloopbaanbegeleider 
langs op de werkplek van de zij-instromer om in gesprek te gaan met de zij-instromer en 
betrokkene(n) vanuit de werkplek. 

2. Begeleiding in de beroepspraktijk 
Bij de begeleiding in de beroepspraktijk zijn betrokken: De schoolleider en de leerkracht-
coach. Een beschrijving van deze rollen is te vinden in de scholings- en 
begeleidingsovereenkomst en in het begeleidingsplan dat opgesteld is door de zij-
instromer en schoolleider. 

3. Decanaat 
De studentendecaan geeft informatie, advies en begeleiding over onderwerpen die 
samenhangen met onder andere de studieloopbaan en/of persoonlijke omstandigheden,  
ziekte of bijzondere omstandigheden, wet- en regelgeving. De gesprekken met de 
studentendecaan zijn altijd vertrouwelijk; zonder toestemming en medeweten van de 
zij-instromer wordt geen informatie aan anderen doorgegeven 

4. Counseling 
De counselor kan adviseren bij persoonlijke problemen voortkomend uit ziekte, handicap 
of psychosociale omstandigheden. De gesprekken met de counselor zijn altijd 
vertrouwelijk; zonder toestemming en medeweten van de zij-instromer wordt geen 
informatie aan anderen doorgegeven.  
 

Artikel 36 Vertrouwenspersoon 
Voor informatie en advies of meldingen over ongewenste omgangsvormen kan de zij-instromer 
zich wenden tot één van de Vertrouwenspersonen.  
 
 
Hoofdstuk 9: Bewaring van tentamens en zij-instromergegevens  
 
Artikel 37 
1.  De Examencommissie draagt zorg voor de bewaring gedurende zeven jaar van 
  toetsopdrachten, beoordelingsprotocollen, beoordelingsformats en een overzicht van de 
  toetsresultaten. Het gaat  daarbij om toetsen die in het scholingsplan zijn opgenomen.  
2.  Gemaakte toetsen, de beoordeling daarvan en presentielijsten worden 2 maanden na de 
   beoordeling van de toets vernietigd. 
3.  Genoemde termijnen worden verlengd indien dit nodig is in verband met een 
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  beroepsprocedure. 
4.  De zij-instromer kan binnen twee maanden na afname van de toets schriftelijk aan de 
   Examencommissie om teruggave verzoeken.  
5.  De Examencommissie borgt dat van elke zij-instromer de volgende gegevens gedurende 
  vijftig jaar bewaard blijven in het archief van de instelling: 
   - persoonsgegevens met inachtneming van de wetgeving op het gebied van 
   bescherming  persoonsgegevens; 
   - kopie van het getuigschrift van het afsluitend examen en de bijbehorende 
    cijferlijsten 
6.  Het College van Bestuur borgt de vernietiging van genoemde gegevens en documenten 
  na de genoemde termijnen.  
 
Hoofdstuk 10:  Hardheidsclausule  
 
Artikel 38 
1.  De Examencommissie is bevoegd om tegemoet te komen aan onbillijkheden van 
  zwaarwegende aard die zich bij de toepassing van deze regeling mochten voordoen. 
2.  De Examencommissie is bevoegd om beslissingen te nemen in zaken waarin deze 
  regeling niet voorziet.  
3.  De zij-instromer richt een met redenen omkleed schriftelijk verzoek aan de 
  Examencommissie. 
4.  De Examencommissie beslist over het verzoek en deelt de beslissing schriftelijk en 
  gemotiveerd aan de betrokkene mede, onder vermelding van de beroepsmogelijkheden. 
5.  In gevallen waaromtrent een onmiddellijke beslissing noodzakelijk is, beslist de 
  voorzitter van de Examencommissie of diens plaatsvervanger. In een dergelijk geval doet 
  de (plv) voorzitter zo spoedig mogelijk mededeling aan de leden van de 
  Examencommissie. 
 
Hoofdstuk 11:  Aansprakelijkheid  
 
Artikel 39 
De aansprakelijkheid van de Marnix Academie bij het verwijtbaar niet (behoorlijk) nakomen van 
de bepalingen in deze regeling, blijft beperkt tot ten hoogste het door de zij-instromer betaalde 
kosten voor scholing in het desbetreffende studiejaar. 
 
 
Hoofdstuk 12:  Inwerkingtreding, wijziging, bekendmaking, citeertitel   
 
Artikel 40 
1.  Deze regeling alsmede wijzigingen daarvan worden vastgesteld door het College van 
  Bestuur. 
2.  Het College van Bestuur heeft de regeling vastgesteld op 11 januari 2021. 
3.    Deze regeling treedt in werking vanaf 1 september 2020. 
4.    Deze regeling geldt voor alle zij-instromers in het traject Zij-instroom die in de periode 
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  september 2020-september 2021 staan ingeschreven, tenzij anders aangegeven in deze 
  regeling.  
5.  Indien door tussentijdse wijziging van de regeling de belangen van individuele zij- 
  instromers worden geschaad, kan de zij-instromer een schriftelijk verzoek indienen bij 
  de Examencommissie tegen toepassing van de betreffende wijziging van de regeling. De 
  Examencommissie onderzoekt het verzoek en motiveert in zijn uitspraak de afweging 
  tussen het individuele belang van de zij-instromer en het belang van de kwaliteit van het 
  traject Bekwaamheidsonderzoek.  
6.  De OER wordt ter beschikking gesteld via de portal 
7.  De tekst van de Onderwijs- en examenregeling kan aangepast worden indien 
  wijziging(en) in de organisatie of organisatieonderdelen daar aanleiding toe geeft/geven. 
  Bekendmaking van wijzigingen geschiedt via de portal. 
8.  Deze regeling kan worden aangehaald als de Onderwijs- en examenregeling 
  Zij-instroom. 


