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[…] 
 
DEEL 3. ONDERWIJS 
 
[…] 
 
Hoofdstuk 3. Basisprogramma, uitstroomprofiel, afstudeerrichting, 
keuzeonderwijseenheden 
 
[…] 
 
16. Honoursprogramma1 
 
[…] 
 
DEEL 8. TOETSEN 
 
Hoofdstuk 17. Bewaren van toetsen 
 
152. Bewaartermijn2 
De hogeschool bewaart deze documenten, afsluitende onderzoeken, het examen en de werkstukken 
die de student daarvoor heeft gemaakt, minimaal zeven jaar. Dat kan digitaal of fysiek. De hogeschool 
bewaart die stukken langer als dat is bepaald in de Regeling bewaartermijnen van de hogeschool. 
De hogeschool bewaart werk van de student en opnames van mondelinge toetsen die niet horen bij 
de documenten die in de twee zinnen hiervoor zijn genoemd, twee jaar. Dat is volgens de Regeling 
bewaartermijnen van de hogeschool. 
 
153. Opname in archieven hogeschool t.b.v. wettelijke verplichtingen3 
Een exemplaar van documenten die in artikel 151 en 152 zijn genoemd, komt in een dossier of archief 
om te kunnen gebruiken voor het werk van de hogeschool. Dat gebeurt alleen als de documenten 
daarvoor geschikt zijn. De documenten zijn nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals 
een visitatie/accreditatie. Ze kunnen worden bekeken als dat past bij het doel van de hogeschool. 
Hetzelfde geldt ook voor plaatsing op de hbo-kennisbank: www.hbo-kennisbank.nl. 
Gaat het om vertrouwelijke informatie? Of hebben anderen rechten op het werk? Dan respecteren we 
dat. Maar een werk als geheel kan niet vertrouwelijk zijn. 
 
154. Bijhouden en bewaren (digitaal) portfolio4 
 
[…] 
 
DEEL 9. EXAMENS, GETUIGSCHRIFTEN EN VERKLARINGEN 
 
[…] 

 
1 Artikel 3.2a, lid 1, OER AVAG. 
2 Artikel 3.16, lid 2, OER AVAG en artikel 3.18, lid 4, OER AVAG. 
3 Artikel 3.16, lid 2, OER AVAG en artikel 3.18, lid 4, OER AVAG. 
4 Artikel 3.16, lid 2, OER AVAG en artikel 3.18, lid 4, OER AVAG. 

http://www.hbo-kennisbank.nl/


 

 

 
Hoofdstuk 2. Getuigschriften en verklaringen 
 
[…] 
 
175. Getuigschrift5 
De examencommissie geeft de student een getuigschrift als bewijs dat hij is geslaagd voor het 
examen. 
De examencommissie geeft het getuigschrift alleen als de centrale studentenadministratie heeft 
gezegd dat de student alles heeft betaald wat hij moest betalen. 
Op het getuigschrift staat de datum waarop de student het examen heeft gehaald. Dat is de datum 
waarop hij de laatste toets heeft gedaan. Heeft de examencommissie ook een eigen onderzoek 
gedaan zoals dat staat in artikel 173? Dan geldt de datum van dat onderzoek. 
Op het getuigschrift staat ook de graad die het college van bestuur heeft gegeven. 
De examencommissie geeft het getuigschrift binnen vijf tot acht weken nadat de student het examen 
heeft gehaald. De student ontvangt een bericht met het verzoek zijn gegevens, die op het getuigschrift 
komen, te controleren. De examencommissie nodigt student vervolgens uit voor de uitreiking van het 
getuigschrift. Neemt de examencommissie niet het initiatief om het getuigschrift te geven? Dan vraagt 
de student de examencommissie dat te doen. 
 
176. Cijferlijst en diplomasupplement6 
De examencommissie geeft een cijferlijst bij het getuigschrift. Ze doet er ook een diplomasupplement 
bij, behalve in geval van het propedeusegetuigschrift. 
 
177. Uitstel uitreiking getuigschrift7 
Heeft de student het recht om het getuigschrift te krijgen? Maar wil hij daarmee wachten omdat hij 
daar voordeel van heeft? En is dat voordeel redelijk? Dan vraagt hij uitstel aan de examencommissie 
via het formulier, dat daarvoor bedoeld is. Op het formulier zet hij waarom uitstel voor hem belangrijk 
is en hoe lang hij wil wachten. 
Het gaat er meestal om dat de student een extra onderwijseenheid wil afmaken zodat die (als 
extracurriculair) op de cijferlijst komt en niet om een tweede studie af te maken. Normaal is het uitstel 
niet langer dan zes maanden. Voor uitstel geldt in elk geval de voorwaarde dat de student zijn 
inschrijving niet onderbreekt. Let op: het uitstel kan gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor het 
studentenreisproduct, vraag dit altijd even na bij DUO. 
 
178. Verklaring8 
Is de student geslaagd voor meer dan een toets? En geeft de examencommissie hem geen 
getuigschrift? Dan krijgt hij een verklaring van de examencommissie als hij daarom vraagt. In de 
verklaring staat in elk geval: 

• de onderwijseenheden waarvan de student de toetsen met goed gevolg heeft gedaan;  
• het aantal credits van die onderwijseenheden; 
• wanneer de student die toetsen heeft gehaald. 

 
Extra certificaat denominatie 
Alle studenten aan de bacheloropleiding tot leraar basisonderwijs worden opgeleid met oog voor de 
levensbeschouwelijke identiteit, voor henzelf, de school en hun leerlingen. Studenten krijgen vanaf 
studiejaar 2017-2018 in jaar 3 een gemeenschappelijk programma. Aan het eind van hun opleiding 
kunnen ze kiezen voor een Diploma Christelijk Basisonderwijs (DCBO), de akte katholiek 
basisonderwijs of het diploma openbaar onderwijs. 
Bij afronding wordt het diploma hen uitgereikt door respectievelijk de Verus vereniging voor christelijk 
onderwijs, het bisdom Haarlem-Amsterdam of de Vereniging Openbaar Onderwijs en VOS-ABB. Voor 
studenten van verkorte deeltijd is het behalen van het certificaat/ diploma mogelijk wanneer als 
vakprofilering voor levensbeschouwing wordt gekozen of eventueel extracurriculair. 
 
[…] 

 
5 Artikel 4.3, lid 2, OER AVAG. 
6 Artikel 4.3, lid 2, OER AVAG. 
7 Artikel 4.3, lid 2, OER AVAG. 
8 Artikel 4.3, lid 2, OER AVAG. 
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