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Hoofdstuk 1 Inleiding  
 
 
Iedere opleiding is wettelijk verplicht een Onderwijs- en examenregeling te hebben. Deze regeling bevat de regels 
over het onderwijs, de tentamens en de examens van de opleiding. De actuele Onderwijs- en examenregeling van 
je opleiding vind je bij de studiegids van je opleiding onder Opleidingsgegevens. 
 
 

1.1 Leeswijzer  

Hoofdstuk 2 Onderwijs beschrijft de doelstelling en eindkwalificaties van de opleiding en de vormgeving van het 
onderwijs. Het geeft verder een overzicht van de programma’s die de opleiding aanbiedt, inclusief eventuele afstu-
deerrichtingen en informatie over studentbegeleiding. Het bevat ook regels over minoren en doorstroom naar de 
hoofdfase. 

Hoofdstuk 3 Tentamens en deeltentamens beschrijft alle zaken rondom toetsing: vorm, volgorde, aantal gelegen-
heden, beoordeling, inzage, e.d. In dit hoofdstuk staat verder beschreven wanneer je studiepunten hebt behaald, 
de geldigheidsduur en aanpassingen voor studenten met een functiebeperking of taalachterstand.  

Hoofdstuk 4 Regels bij het maken van tentamens beschrijft waar studenten zich aan dienen te houden bij het ma-
ken van (deel)tentamens, wat we verstaan onder fraude en plagiaat en wat de procedure is als fraude of plagiaat 
aan de orde is. 

Hoofdstuk 5 Studieadvies bevat de regels over het bindend studieadvies en wat de gevolgen zijn als je de norm 
voor de propedeuse niet hebt behaald. 

Hoofdstuk 6 Examens, propedeusediploma en getuigschrift bevat de regels over diplomering voor de propedeuse 
en hoofdfase en wanneer je voor cum laude in aanmerking komt. 

Hoofdstuk 7 Examencommissie en College van beroep beschrijft waarvoor je terecht kunt bij de Examencommis-
sie en wanneer je in beroep kunt gaan bij het College van beroep voor de examens (COBEX). 

Hoofdstuk 8 Geldigheid Onderwijs- en examenregeling beschrijft op wie en wat de Onderwijs- en examenregeling 
van toepassing is, de geldigheid en de vaststelling. 

Hoofdstuk 9 Toetsprogramma’s geeft het overzicht van alle onderwijseenheden van de onderwijsprogramma’s die 
de opleiding aanbiedt, met vermelding van het aantal studiepunten, de toetsvormen en de afnamemomenten. 

In hoofdstuk 10 Begrippen worden de belangrijke begrippen uit de tekst toegelicht. 
 
Waar in dit document ‘zij’ staat, wordt eveneens ‘hij’ bedoeld.  
 

1.2 Relevante informatiebronnen naast Onderwijs- en examenregeling 

• Studentenstatuut: bevat alle rechten en plichten van de (toekomstige) studenten. De Onderwijs- en examen-
regeling is onderdeel van het Studentenstatuut.  

• Studiegids: de digitale informatiebron met alle relevante informatie over de opleiding en de onderwijseenhe-
den. 

• Tentamenafname protocollen: de gedetailleerde regels over de gang van zaken bij de afname van (deel)tenta-
mens. 

• Gedragscode Studentendecanen: richtlijnen voor het professioneel handelen van de studentendecaan. 
• Studeren met een functiebeperking: informatie over de mogelijkheden voor aanpassingen voor studenten met 

een functiebeperking. 
• Topsportregeling: bevat mogelijkheden voor aanpassingen voor studenten die topsporter zijn. 
• Ondernemersregeling: bevat mogelijkheden voor aanpassingen voor studenten die ondernemer zijn. 

http://www.hva.nl/studentenstatuut
http://www.hva.nl/functiebeperking
http://www.hva.nl/topsportstatus
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• HvA Toetsbeleid: HvA brede afspraken over kwaliteit en kwaliteitsbewaking van de toetsing.  
• Reglement Examencommissie: bevat de regels voor samenstelling, taken en werkwijze van de examencommis-

sie. 
• Selectielijst Vereniging Hogescholen: bevat de regels over bewaartermijnen voor onder andere tentamens en 

getuigschriften. 
• Privacybeleid en beleid verwerking persoonsgegevens; bevat de maatregelen van de HvA ten aanzien van de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). 
 

 

1.3 Informatie over toelatingseisen 
De algemene toelatingseisen tot de bacheloropleiding staan vermeld in het Studentenstatuut. De specifieke toela-
tingseisen van de opleidingsprogramma’s van de bacheloropleiding staan vermeld in de studiegids.  
  

https://beleid.mijnhva.nl/nl/Beleidsdocumenten/Reglement-examencommissie.pdf
https://score.hva.nl/Bronnen/Vereniging%20Hogescholen%20-Selectielijst_2016.pdf
http://www.hva.nl/studentenstatuut
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Hoofdstuk 2 Onderwijs 
 

Artikel 2.1 Doelstelling opleiding 

De studenten verwerven tijdens de opleiding kennis, houding en vaardigheden op het terrein van Commerciële 
Economie. Na het voltooien van de opleiding kunnen de studenten als beginnend professional aan de slag in het 
werkgebied van de opleiding; zelfstandig en met een kritische instelling en in een grootstedelijke, creatieve en 
innovatieve context.  
 

Artikel 2.2 Eindkwalificaties opleiding 

Na afronding van de opleiding beschikken de studenten over de volgende eindkwalificaties: 
 
KOERS BEPALEN 
De CE’er zet de commerciële koers uit. Dit doet hij op basis van zijn visie, de kansen die hij in de markt ziet en het 
duurzame concurrentievoordeel van de organisatie waarin hij werkzaam is. Omdat hij niet in een vacuüm werkt is 
de CE’er een bruggenbouwer die zowel kennis als mensen verbindt.  
 
WAARDE CREËREN 
De CE’er geeft invulling aan de commerciële koers door duurzame waarde te creëren voor zowel de klant, de orga-
nisatie en de maatschappij. Dit doet hij op basis van analyse van data en onderzoek, gericht op het meten van het 
daadwerkelijk gedrag van de klant. Hij weet deze analyse te vertalen naar een aanpak.  
 
BUSINESS DEVELOPMENT 
De CE’er ontwerpt in co-creatie met stakeholders onderscheidende en/of vernieuwende concepten en verdienmo-
dellen voor de optimalisatie van waarde voor alle relevante stakeholders. Hij anticipeert op en/of initieert veran-
deringen en verkrijgt draagvlak van de stakeholders gedurende het ontwikkelproces. 
 
REALISEREN 
De CE’er realiseert vanuit het ontwikkelde concept een duurzaam commercieel (deel)product of dienst voor be-
staande- en potentiele stakeholders. De CE’er draagt creatieve oplossingen aan, faciliteert (onderdelen van) het 
uitvoeringsproces toont doorzettingsvermogen en neemt (financiële) verantwoordelijkheid om samen met in-
terne- en externe partijen tot het gewenste commerciële resultaat te komen. Tijdens de realisatie draagt hij zorg 
voor het commitment van stakeholders.  
 
SKILLS VAN DE COMMERCIEEL PROFESSIONAL 
Bovenstaande leeropbrengsten bepalen de context waarbinnen onderstaande CE skills ontwikkeld worden: 
 

 
 

 

 

Het volledige landelijk opleidingsprofiel Commerciële Economie vind je op de opleidingspagina op mijnhva.nl. 

  

Kritisch denken/ probleemoplossend vermogen 
Creativiteit 
Nieuwsgierigheid 
Communicatie 
Samenwerken 
 

Initiatief 
Doorzettingsvermogen 
Aanpassingsvermogen 
Leiderschap 
Commercieel bewustzijn 
Verantwoordelijkheidsbesef 

https://fbe.mijnhva.nl/nl/opleidingen/portal-CE-vt/Documents/Landelijk%20opleidingsprofiel_CE_2018-2022_DEF.pdf
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Artikel 2.3 Aanbod onderwijsprogramma’s  

De opleiding biedt de volgende onderwijsprogramma’s aan: 

 
 Naam  Aantal EC  Vt/dt/du 
Propedeuse  Propedeuse CE  60  Voltijd 
Afstudeerrichting  Marketing & Sales  180  Voltijd 
Afstudeerrichting  Digital Marketing  180  Voltijd 
Afstudeerrichting  Ondernemerschap  180  Voltijd 
Afstudeerrichting  Sportmarketing  180  Voltijd 
Leerroute  Johan Cruyff Academy  240  Voltijd 
Versneld traject  Versneld traject 180  Voltijd 
Variant  Deeltijd CE 240  Deeltijd 

 
 

Artikel 2.4 Opbouw onderwijsprogramma’s 

De opleiding kan een studiejaar indelen in 4 blokken van 10 weken en een extra vijfde blok van 8 weken in de zo-
merperiode of in 2 semesters van 20 weken en een extra periode van 8 weken in de zomerperiode. 

 

Alle onderwijseenheden van de onderwijsprogramma’s staan vermeld in hoofdstuk 9. Per onderwijseenheid is het 
volgende opgenomen:  

a. de naam van de onderwijseenheid;  

b. het aantal studiepunten;  

c. de toetsvorm van alle (deel)tentamen(s) bij eerste en tweede gelegenheid;  

d. de week of het blok waarin de (deel)tentamen(s) worden aangeboden, zowel de eerste als de tweede gelegen-
heid. 

 
Artikel 2.5 Vormgeving onderwijs 

Uitgangspunt is dat je vooral leert van een leeromgeving waarin het oplossen van beroepsvraagstukken een be-
langrijke plaats inneemt. Deze vraagstukken leveren de context voor de kennis en praktische vaardigheden die je 
je eigen maakt in iedere onderwijsperiode. Deze contextrijke omgeving zorgt er tevens voor dat de samenhang van 
de verschillende onderdelen in een periode is gewaarborgd. 

De opleiding wordt in het Nederlands gegeven. Hierop kunnen uitzonderingen zijn. In de studiegids is bij iedere 
onderwijseenheid de voertaal aangegeven. 

 

Artikel 2.6 Evaluatie onderwijs 
Het onderwijs wordt op diverse manieren geëvalueerd.   

Blok/semesterevaluaties: evaluatie van het onderwijs vindt plaats na elke onderwijsperiode van een blok of semes-
ter d.m.v. een digitaal uitgezette vragenlijst onder studenten. Na afloop van elk blok is er een evaluatie met docen-
ten waarin de uitkomsten van de blokevaluatie alsmede de toetsing en slagingspercentages van elke module wor-
den meegenomen. Tijdens bovengenoemde evaluatie worden verbetervoorstellen gedaan. Bij de totstandkoming 
van de verbeteracties wordt ook de input vanuit de opleidingscommissie meegenomen. Uitkomsten van de blok-
evaluaties en verbeteracties worden binnen vijftien werkdagen na elke evaluatiedag op mijnhva.nl gepubliceerd.     

http://mijnhva.nl/
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Minorevaluaties: bij de minorevaluatie worden de studenten gevraagd naar hun tevredenheid over 5 rubrieken: 
Programma, Docenten, de Toetsing, Niveau en Urenbelasting. Ook wordt een rapportcijfer voor algemene tevre-
denheid gegeven. De evaluatie wordt digitaal of hard-copy afgenomen aan het einde van de minor. De uitkomsten 
van de evaluatie worden teruggekoppeld aan de opleidingsmanager en minorcoördinator.   

Stage- en afstudeerevaluaties: studenten ontvangen een evaluatie over de stage/afstudeerperiode ter verbetering 
van het stage/afstudeerproces. Aan de orde komen voorbereiding, begeleiding en het niveau van de stage/afstu-
deeropdracht. Uitkomsten van deze evaluaties worden gedeeld met stage- en afstudeerbegeleiders, het coördina-
tieteam en opleidingscommissie Commerciële Economie.  

NSE: de Nationale Studenten Enquête (NSE) is het grootschalige landelijke onderzoek waarin jaarlijks bijna alle stu-
denten in het hoger onderwijs worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding. Zij geven hun oor-
deel over verschillende aspecten van de opleiding, waaronder: de inhoud van de opleiding, verworven vaardighe-
den, voorbereiding op de beroepsloopbaan, docenten, informatie vanuit de opleiding, studiefaciliteiten, toetsing 
en beoordeling, studieroosters, studielast, studiebegeleiding.  

HBO-monitor: de arbeidspositie van de HvA-afgestudeerden en de aansluiting op de eisen van de beroepspraktijk 
worden vastgesteld door de HBO-Monitor.  

 
Artikel 2.7 Studentbegeleiding 

De opleidingsmanager draagt zorg voor individuele studiebegeleiding van de studenten ten aanzien van de 
voortgang van de beroepsinhoudelijke en professionele ontwikkeling van de studenten. 

De student kan zich wenden tot de studentendecaan voor problemen van persoonlijke aard, al dan niet 
rechtstreeks samenhangend met de opleiding. De studentendecaan is gehouden aan de Gedragscode 
Studentendecanen. 
 

Artikel 2.8 Traject gericht op hoger kennisniveau 

De opleiding biedt geen traject aan gericht op een hoger kennisniveau.  
 

Artikel 2.9 Minoren 

De minorruimte heeft een omvang van 30 studiepunten en maakt deel uit van de hoofdfase. De student kan 
starten met een minor als zij de propedeuse en 45 studiepunten uit de hoofdfase heeft behaald1. Voor deeltijd 
studenten geldt een ondergrens van 30 punten uit de hoofdfase. 

De studenten kunnen een minor kiezen uit: 

a. het aanbod van de HvA; 

b. het aanbod van een bij Kies Op Maat (KOM) aangesloten hoger onderwijsinstelling vermeld op 
www.kiesopmaat.nl; 

c. het aanbod van (doorstroom)minoren van een hogeronderwijsinstelling, die niet op KOM vermeld staan; 

d. het aanbod van minoren aan een hoger onderwijsinstelling in het buitenland. 

De minor die een student kiest mag qua inhoud en niveau niet overlappen met overige onderdelen van de 
opleiding die de student volgt. De student moet de minorkeuze ter goedkeuring voorleggen aan de 
examencommissie van haar opleiding.  

                                                           
1 Dit is niet van toepassing op studenten in een versneld traject, hier geldt een ondergrens van 45 studiepunten uit de propedeuse. 

http://www.roa-maastricht.nl/?portfolio=school-leaver-surveys
http://www.hva.nl/onderwijs/praktisch/content/algemeen/centraal/studentendecaan-ce/studentendecaan.html
http://www.hva.nl/onderwijs/praktisch/content/algemeen/centraal/studentendecaan-ce/studentendecaan.html
http://www.kiesopmaat.nl/
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Aanbieders van minoren kunnen inhoudelijke toelatingseisen hanteren bij een minor uit hun aanbod. 

Indien een minor is erkend als programma gericht op hoger kennisniveau, is ook artikel 2.8 van toepassing. 
 
De door de HvA aangeboden minoren worden uiterlijk 1 maart voorafgaand aan het studiejaar geplaatst op de mi-
noren website. 

Vrijstelling voor de minorruimte is mogelijk voor studenten die ten minste 30 studiepunten voor 
onderwijseenheden hebben behaald in de hoofdfase van een andere hbo of wo bachelor, die qua inhoud, omvang 
en niveau niet overlappen met onderwijseenheden van de huidige opleiding (zie verder artikel 3.11). 

 

Artikel 2.10 Voorzieningen voor studenten met een functiebeperking  

Studenten met een functiebeperking vanwege een handicap of chronische ziekte, hebben recht op doeltreffende, 
geschikte of noodzakelijke aanpassingen, tenzij deze voor de hogeschool een onevenredige belasting vormen.  

De opleidingsmanager biedt een student met een functiebeperking een onderwijsomgeving aan die zo veel als 
mogelijk gelijkwaardig is aan die van studenten zonder functiebeperking en die gelijkwaardige kansen op 
studiesucces biedt. De opleidingsmanager wint bij een verzoek voor een voorziening advies in bij de 
studentendecaan. Zie verder: Studeren met een functiebeperking. 

De aanpassingen dienen ertoe belemmeringen weg te nemen of te beperken en de zelfstandigheid en volwaardige 
participatie van de student zoveel mogelijk te bevorderen. De aanpassingen kunnen betrekking hebben op: 

a. de toegankelijkheid van gebouwen;  

b. het onderwijsprogramma, inclusief de stages;  

c. de onderwijsroosters;  

d. de werkvormen, inclusief de begeleiding;  

e. de leermiddelen, en; 

f. de toetsing (zie ook artikel 3.13). 
 
 

Artikel 2.11 Doorstroom propedeuse naar hoofdfase 

Studenten zijn toelaatbaar tot de hoofdfase als het propedeutisch examen is behaald (zie hoofdstuk 6). 

   In aanvulling hierop verleent de examencommissie automatisch toestemming aan studenten die voor de 
propedeuse zijn ingeschreven, om onderwijs te volgen en tentamens af te leggen uit de hoofdfase indien: 

  
a. het propedeutisch examen nog niet is behaald maar wel ten minste 50 studiepunten zijn behaald (zie 

hoofdstuk 5) of; 
b. het studieadvies is opgeschort vanwege persoonlijke omstandigheden (zie hoofdstuk 5). 

Daarnaast kan de examencommissie toestemming verlenen aan propedeusestudenten in een versneld programma 
voor het volgen van onderdelen in de hoofdfase. 

 
De studenten hebben toegang tot alle afstudeerrichtingen beschreven in artikel 2.3*. 

De opleiding streeft er naar alle studenten hun 1e keuze te geven door vooraf een zo goed mogelijke inschatting 
van het aantal te roosteren klassen per afstudeerrichting te maken. Er wordt echter geen garantie geboden dat 
een student daadwerkelijk zijn/haar 1e keuze krijgt. 

In het geval er sprake is van een overintekening is dan wordt als volgt gehandeld: 

http://www.hva.nl/onderwijs/praktisch/content/studiekiezers/hva-breed/studentenzaken/minoren/minoren-stk.html
http://www.hva.nl/onderwijs/praktisch/content/studiekiezers/hva-breed/studentenzaken/minoren/minoren-stk.html
http://www.hva.nl/functiebeperking
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a. De 50% best presterende studenten krijgen automatisch hun 1e keuze. Berekening geschiedt op basis van aan-
tal behaalde studiepunten. Indien dit geen uitsluitsel biedt, dan wordt gekeken naar het hoogste gewogen ge-
middelde over de afgeronde eindcijfers van alle te behalen 1e  jrs modules t/m blok 3 (CE1, CE2, CE3, P1, P2 
en P3). 

b. Onder de overige 50% studenten wordt geloot. Studenten die zijn uitgeloot voor hun 1e keuze krijgen gega-
randeerd hun 2e keuze. 

 

* voor JCA studenten geldt dat zij verplicht het aangepaste programma van de afstudeerrichting Sportmarketing  
volgen. Het versneld traject volgt de route Marketing & Sales. 
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Hoofdstuk 3 Tentamens en deeltentamens 
 

Artikel 3.1 Vorm  

1. Een onderwijseenheid wordt afgesloten met een tentamen. Een tentamen kan bestaan uit meerdere deeltenta-
mens. In hoofdstuk 9 zijn de toetsprogramma’s opgenomen: bij iedere onderwijseenheid staat vermeld met welke 
toetsvorm de tentamens of deeltentamens worden afgenomen bij de eerste en tweede gelegenheid.  

2. Het vastgestelde toetsprogramma kan alleen om dringende redenen worden gewijzigd en alleen na advies van de 
opleidingscommissie en met instemming van de deelraad. 

3. De opleidingsmanager zorgt ervoor dat, op basis van de vastgestelde toetsprogramma’s, voor elk tentamen of 
deeltentamen afzonderlijk in de studiegids is vermeld wat de leerdoelen zijn en wat het studiemateriaal is, zodat 
de studenten zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden. In de studiegids wordt tevens aangegeven of er bij ten-
tamens sprake is van compensatie en/of weging. 

4. Een tentamen of deeltentamen dat door een groep van studenten gezamenlijk wordt uitgevoerd, wordt zodanig 
ingericht dat dit voor elke betrokken student tot een individuele beoordeling leidt - op basis van de leerdoelen -
voor een individueel herkenbare prestatie. In de formulering van de opdracht wordt aangegeven hoe hieraan con-
creet invulling is gegeven.  
 

Artikel 3.2 Volgorde 

1. In hoofdstuk 9 Toetsprogramma’s staat bij elke onderwijseenheid vermeld in welk blok of welke week het tenta-
men of de deeltentamens wordt/worden afgenomen. 

2. Bij de toetsprogramma’s is, indien van toepassing, tevens vermeld of er: 

a. een aantal studiepunten vereist is als voorwaarde om deel te mogen nemen aan (deel)tentamens van 
bepaalde onderwijseenheden; 

b. onderwijseenheden moeten zijn behaald als voorwaarde om te mogen deelnemen aan bepaalde 
onderwijseenheden. 

 

Artikel 3.3 Aantal gelegenheden 

1. Elk studiejaar krijgen studenten tweemaal de gelegenheid om een onderwijseenheid van de propedeuse of hoofd-
fase af te sluiten. Bij stages en langdurige opdrachten waarbij het niet mogelijk is om in hetzelfde jaar te herkan-
sen, kan de opleidingsmanager bepalen dat in hetzelfde studiejaar slechts één gelegenheid wordt geboden.  

2. Op grond van persoonlijke omstandigheden (zie artikel 5.4) kan de examencommissie besluiten in een voor de stu-
dent gunstige zin af te wijken van de beperking van het aantal gelegenheden. De examencommissie wint advies in 
bij de studentendecaan en - zo nodig - bij de betrokken docent en/of studentbegeleider alvorens te beslissen.  

3. Wordt een onderwijseenheid niet meer aangeboden, dan biedt de opleiding in het daaropvolgende studiejaar nog 
tweemaal de gelegenheid tot het afleggen van een tentamen of deeltentamen van die onderwijseenheid. 

4. Wanneer een student een onderwijseenheid niet heeft behaald in het studiejaar waarin zij het onderwijs in die 
onderwijseenheid heeft gevolgd en in het volgende studiejaar alsnog een tentamen of deeltentamen in die onder-
wijseenheid wil afleggen, gelden ten aanzien van de gestelde eisen de eisen van het lopende studiejaar. 

 

https://score.hva.nl/docent/toetscyclus/Paginas/Beoordelen.aspx
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Artikel 3.4 Tentamenrooster 

1. De opleidingsmanager bepaalt jaarlijks wanneer de tentamenmomenten plaatsvinden (zie hoofdstuk 9). Bij het 
bepalen van de data van de tentamenmomenten in een studiejaar, wordt rekening gehouden met de studeerbaar-
heid van het totale programma voor studenten. Voor herkansingen kan het vijfde blok worden benut. 

2. Het tentamenrooster is uiterlijk twee weken voorafgaand aan de start van het blok (Voltijd) of semester (Deeltijd) 
vastgesteld en bekendgemaakt aan de studenten. 

3. Een student die voldoet aan de criteria van de Topsportregeling of de Ondernemersregeling van de HvA kan in aan-
merking komen voor een aangepast tentamenrooster. 
 

Artikel 3.5 Inrichting en verplichte deelname praktische oefeningen 

Bij de volgende onderwijseenheden van Voltijd is sprake van praktische oefeningen:  

 

Onderwijseenheid Propedeuse Inrichting  Aanwezig-
heidsplicht 

Project 1: Sales*  Vaardigheidstraining, samenwerken beroepsproduct, feedback geven/ontvangen  Ja 
CE1: Inleiding Theorie, voorbereidende opdrachten, casus maken in de les Nee 
Project 2: Marktonderzoek* Samenwerken beroepsproduct, feedback geven/ontvangen Ja 
CE2: Marketingomgeving Theorie, voorbereidende opdrachten, casus maken in de les Nee 
Project 3: Marketing-Marketingcom* Vaardigheidstraining, samenwerken beroepsproduct, feedback geven/ontvangen Ja 
CE3: Operationele Marketing Theorie, voorbereidende opdrachten, casus maken in de les Nee 
Project 4: Ondernemen* Samenwerken beroepsproduct, feedback geven/ontvangen Ja 
CE4: Interne Analyse Theorie, voorbereidende opdrachten, casus maken in de les Nee 
Business English Vaardigheidstraining, toetsing in de les Nee 
Personal Branding* Vaardigheidstraining, toetsing in de les, feedback geven/ontvangen Ja 
Communicatieve Vaardigheden* Vaardigheidstraining, toetsing in de les, feedback geven/ontvangen Ja 

 

Onderwijseenheid hoofdfase jaar 2 Inrichting  Aanwezig-
heidsplicht 

Project 5: Marktonderzoek M&S* Vaardigheidstraining, samenwerken beroepsproduct, feedback geven/ontvangen Ja 

Project 6: Marketingcommunicatie M&S* Vaardigheidstraining, samenwerken beroepsproduct, feedback geven/ontvangen Ja 

Project 7: Accountmanagement M&S* Vaardigheidstraining, samenwerken beroepsproduct, feedback geven/ontvangen Ja 

Project 8: International Marketing M&S* Vaardigheidstraining, samenwerken beroepsproduct, feedback geven/ontvangen Ja 

Project 5: Marktonderzoek ON* Vaardigheidstraining, samenwerken beroepsproduct, feedback geven/ontvangen Ja 

Project 6: Marketingcommunicatie ON* Vaardigheidstraining, samenwerken beroepsproduct, feedback geven/ontvangen Ja 

Project 7: Sales- en Accountmanagement ON* Vaardigheidstraining, samenwerken beroepsproduct, feedback geven/ontvangen Ja 

Project 8: Internationaal Ondernemen ON* Vaardigheidstraining, samenwerken beroepsproduct, feedback geven/ontvangen Ja 

Project 5: Contentmarketing DM* Vaardigheidstraining, samenwerken beroepsproduct, feedback geven/ontvangen Ja 

Project 6: Digital Sales DM* Vaardigheidstraining, samenwerken beroepsproduct, feedback geven/ontvangen Ja 

Project 7: Digital Analytics DM* Vaardigheidstraining, samenwerken beroepsproduct, feedback geven/ontvangen Ja 

Project 8: Cross border eCOM DM* Vaardigheidstraining, samenwerken beroepsproduct, feedback geven/ontvangen Ja 

Project 5: Marketingcommunicatie SPM* Vaardigheidstraining, samenwerken beroepsproduct, feedback geven/ontvangen Ja 

Project 6: Accountmanagement SPM* Vaardigheidstraining, samenwerken beroepsproduct, feedback geven/ontvangen Ja 

Project 7: Marktonderzoek SPM* Vaardigheidstraining, samenwerken beroepsproduct, feedback geven/ontvangen Ja 

Project 8: International Marketing SPM* Vaardigheidstraining, samenwerken beroepsproduct, feedback geven/ontvangen Ja 

CE5: Marketingresearch en SPSS Theorie, voorbereidende opdrachten, casus maken in de les Nee 

CE6: Marketingcommunicatie en Advertising Theorie, voorbereidende opdrachten, casus maken in de les Nee 

CE7: Sales- en Accountmanagement Theorie, voorbereidende opdrachten, casus maken in de les Nee 

CE8: Internationale Marketingstrategie Theorie, voorbereidende opdrachten, casus maken in de les Nee 

http://www.hva.nl/topsportstatus
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Business English Vaardigheidstraining, toetsing in de les Nee 

Communicatieve Vaardigheden* Vaardigheidstraining, toetsing in de les, feedback geven/ontvangen Ja 

Personal Branding* Vaardigheidstraining, toetsing in de les, feedback geven/ontvangen Ja 

   

   

   

Onderwijseenheid hoofdfase jaar 4 Inrichting  
Aanwezig-
heidsplicht 

CE9 Strategische Marketing planning Theorie, voorbereidende opdrachten, casus maken in de les Nee 

CE10 Market Insights Managemnt Theorie, voorbereidende opdrachten, casus maken in de les Nee 

P9 Marketingconsultant* Vaardigheidstraining, samenwerken beroepsproduct, feedback geven/ontvangen Ja 

AR M&S en driejarig de Maatschappij ben jij* Vaardigheidstraining, samenwerken beroepsproduct, feedback geven/ontvangen Ja 

AR DM Digital Marketing Specialist* Vaardigheidstraining, samenwerken beroepsproduct, feedback geven/ontvangen Ja 

AR SPM Sport in de toekomst* Vaardigheidstraining, samenwerken beroepsproduct, feedback geven/ontvangen Ja 

AR ON Online ondernemen* Vaardigheidstraining, samenwerken beroepsproduct, feedback geven/ontvangen Ja 

KV1 Sport en media Theorie, opdrachten Nee 

KV2 Gender Blender Theorie, opdrachten Nee 

KV3 Experience Internationaal Teamwork Theorie, opdrachten Nee 

KV4 Leiderschap Theorie, opdrachten Nee 

KV5 Change Management Theorie, opdrachten Nee 

KV6 Creativiteit en Innovatie Theorie, opdrachten Nee 

KV7 Neuromarketing Theorie, opdrachten Nee 

KV8 Ondernemen in familiebedrijven Theorie, opdrachten Nee 

KV9 New digital technologies Theorie, opdrachten Nee 

KV10 Thinkers 50 Theorie, opdrachten Nee 

JCA Cruyff Online module 1** Theorie, opdrachten Nee 

JCA Cruyff Online module 2** Theorie, opdrachten Nee 

Afstudeeropdracht Commerciële Economie Product Nee 

Personal Branding* Vaardigheidstraining, toetsing in de les, feedback geven/ontvangen Ja 

Pilot Afstudeerproject Marktonderzoek* Vaardigheidstraining, samenwerken beroepsproduct, feedback geven/ontvangen Ja 

Pilot Afstudeerproject 1 Product Nee 

Pilot Afstudeerproject 2  Product Nee 

Pilot Afstudeerproject A Product Nee 

Pilot Afstudeerproject B Product Nee 

 

Bij de onderwijseenheden met een * aangegeven is sprake van verplichte praktische oefeningen. Bij deze 
onderwijseenheden kan alleen door deelname aan de ingeroosterde bijeenkomsten het gewenste leereffect 
bereikt worden. In deze lessen oefen je vaardigheden, werk je met je teamgenoten aan een beroepsproduct en 
ontvang je feedback op jouw vaardigheidsniveau, van zowel medestudenten als docenten. 
 
** JCA Cruyff Online Module 1 en 2 zijn alleen toegankelijk voor JCA studenten. 

 
Bij onderwijseenheden waar sprake is van aanwezigheidsplicht is in de studiegids aangegeven welke regels gelden 
als voorwaarde voor deelname aan het (deel)tentamen. 
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Artikel 3.6 Mondeling (deel)tentamen 

1. Een mondeling (deel)tentamen wordt altijd afgenomen door twee examinatoren. 

2. Als dit organisatorisch niet haalbaar is kan - met uitzondering van de afstudeeronderdelen - hiervan worden afge-
weken. Het mondeling (deel)tentamen moet dan worden opgenomen. 

3. Een mondeling (deel)tentamen is niet openbaar, tenzij de examencommissie anders bepaalt. 
 

Artikel 3.7 Normering van de beoordelingen 

1. De beoordeling van een tentamen van alle onderwijseenheden van de opleiding, inclusief minoren en 
onderwijseenheden van trajecten gericht op een hoger kennisniveau, wordt uitgedrukt in een cijfer op de schaal 
van 1 tot en met 10, voorzien van maximaal één decimaal. 
 

2. De beoordeling van een deeltentamen wordt uitgedrukt in een cijfer op een schaal van 1 tot en met 10, voorzien 
van maximaal één decimaal, of met een woord-beoordeling: voldaan of onvoldoende. In de studiegids staat ver-
meld hoe een woord-beoordeling meeweegt in de totstandkoming van het cijfer voor de onderwijseenheid. 

 
 

3. De student heeft voor een tentamen een voldoende resultaat behaald, indien het toegekende resultaat 
onafgerond het cijfer 5,5 of hoger is. De student heeft voor een deeltentamen een voldoende resultaat behaald, 
indien het toegekende resultaat onafgerond het cijfer 5,5 of hoger is of de beoordeling ‘voldaan’ is behaald. Aan 
deeltentamens kunnen geen rechten worden ontleend.  
 

4. Als het tentamen bestaat uit twee of meer deeltentamens die worden gecompenseerd, is de onderwijseenheid 
behaald indien het gewogen gemiddelde van de deeltentamens onafgerond het cijfer 5,5 of hoger is. Compenseren 
tussen onderwijseenheden is niet mogelijk. 
 
a. Voor het compenseren kan gelden dat studenten minimaal het cijfer 4 moeten hebben behaald voor de 

deeltentamens. Als dit van toepassing is, staat dit vermeld in de studiegids bij de betreffende 
onderwijseenheid. 

b. Bij geïntegreerde herkansingen vervallen de resultaten van deeltentamens na afloop van het betreffende 
studiejaar. 

 

5. Resultaten van onderwijseenheden behaald bij een buitenlandse instelling, die onderdeel uitmaken van het oplei-
dingsprogramma, kunnen op verzoek van de student, op basis van de beschikbare grading table van de buiten-
landse instelling en die van de HvA, door de examencommissie worden omgezet naar cijfers op een schaal van 1 
tot 10. 
 

6. Bij het afsluiten van een onderwijseenheid is de hoogst behaalde beoordeling na afronding, bepalend voor de 
vraag of de student de onderwijseenheid heeft behaald. 

 
Artikel 3.8 Vaststelling en bekendmaking resultaten 

1. De beoordeling van een tentamen of deeltentamen geschiedt voor elke student afzonderlijk. De examinator(en) 
stelt/stellen de beoordeling vast. 
 

2. Het resultaat van een tentamen of deeltentamen wordt uiterlijk 15 werkdagen na de afnamedatum of inleverda-
tum bekendgemaakt in SIS. Bij de nakijktermijn wordt rekening gehouden met de datum van de herkansing. 
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Artikel 3.9 Toekennen studiepunten 

1. De onderwijseenheid is behaald en de daarbij behorende studiepunten worden toegekend, indien de student voor 
het tentamen een voldoende resultaat heeft behaald. Aan behaalde deeltentamens worden geen studiepunten 
toegekend. 
 

2. Als de student voor een onderwijseenheid een vrijstelling heeft gekregen, is de onderwijseenheid behaald en wor-
den de bijbehorende studiepunten toegekend. 

 
3. Als datum waarop de studiepunten zijn behaald, wordt de datum geregistreerd waarop het tentamen of het laat-

ste deeltentamen is afgelegd dat heeft geleid tot het behalen van de onderwijseenheid. Voor vrijstelling geldt de 
datum waarop de vrijstelling is toegekend. 

 

Artikel 3.10 Inzage 

1. Tot uiterlijk 15 werkdagen na publicatie van de cijfers in SIS is inzage mogelijk. Bij het plannen van het inzagemo-
ment wordt rekening gehouden met de datum van de herkansing. 

2. Indien de student op het betreffende moment om zwaarwegende redenen niet aanwezig kan zijn, kan zij het be-
oordeelde tentamen of deeltentamen inzien op afspraak met de examinator. De examencommissie beoordeelt of 
er sprake is van zwaarwegende redenen. 

 

Artikel 3.11 Verlenen vrijstellingen voor (onderdelen van) onderwijseenheid 

1. De examencommissie is bevoegd een studenten vrijstelling te verlenen op grond van: 
 

a. elders met goed gevolg afgelegde tentamens en examens in het hoger onderwijs, die naar het oordeel van de 
examencommissie qua inhoud, omvang en niveau in voldoende mate overeenstemmen met de vrij te stellen 
(onderdelen van een) onderwijseenheid. 
 

2. De student die in aanmerking wil komen voor een vrijstelling, dient hiertoe tijdig een schriftelijk gemotiveerd en 
onderbouwd verzoek in bij de examencommissie, voor aanvang van het onderwijs in de onderwijseenheid waar de 
vrijstelling voor wordt aangevraagd. Bij het verzoek moeten bewijsstukken worden overgelegd om aan te tonen 
dat reeds is voldaan aan de vereisten voor de onderwijseenheden waarvoor vrijstelling wordt gevraagd.  
 

3. Een verleende vrijstelling voor (een onderdeel van) een onderwijseenheid in de hoofdfase is in principe onbeperkt 
geldig, tenzij de vrijstelling wordt verleend voor één van de onderwijseenheden die in 9.6 zijn opgenomen.  
 

4. De examencommissie beoordeelt mede aan de hand van de overgelegde bewijsstukken of wordt voldaan aan de 
vereisten gesteld voor de betreffende onderwijseenheid. 
 

5. De examencommissie kent een verzoek om een vrijstelling toe, indien zij van oordeel is dat de student voldoet aan 
de vereisten van de betreffende onderwijseenheid, of voor onderdelen daarvan. De examencommissie informeert 
de student digitaal over haar beslissing, binnen vier weken gerekend vanaf de datum waarop het verzoek is 
ontvangen. 
 

6. Vrijstellingen worden in het resultatenoverzicht in SIS getoond met de omschrijving ‘vrijstelling’. Een deeltentamen 
waarvoor de student vrijstelling heeft gekregen, telt niet mee in eventuele middelingen tot een eindcijfer van de 
onderwijseenheid waar dit deeltentamen onderdeel van uitmaakt. 
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Artikel 3.12 Geldigheidsduur 

1. De geldigheid van tentamenresultaten en verleende vrijstellingen in de hoofdfase is onbeperkt.  

 

2. De examencommissie kan de geldigheidsduur van tentamenresultaten met een beperkte geldigheid verlengen.  

 

3. Na het vervallen van de geldigheid van een tentamen, krijgt de student de gelegenheid de onderwijseenheid 
opnieuw te volgen en opnieuw deel te nemen aan (deel)tentamens. Wordt de onderwijseenheid niet meer 
aangeboden, dan bepaalt de examencommissie welke onderwijseenheid hiervoor in de plaats komt.  
 

Artikel 3.13 Functiebeperking  

1. Aan studenten met een functiebeperking kan de examencommissie aanpassingen ten aanzien van toetsing toeken-
nen toestaan. Een student met een functiebeperking die aanspraak wil maken op aanpassingen ten aanzien van de 
toetsing, dient hiertoe een gemotiveerd verzoek in bij de examencommissie. Dit verzoek moet zijn voorzien van 
een advies van de studentendecaan. Zie verder: Studeren met een functiebeperking. 

 

Artikel 3.14 Taalachterstand 

1. Een student die een taalachterstand heeft doordat zij buiten Nederland is opgegroeid en een Nederlandstalige 
opleiding volgt, kan de examencommissie verzoeken om verlenging van de toetstijd en/of het gebruik mogen 
maken van een niet-digitaal woordenboek bij het afnemen van tentamens of deeltentamens tijdens het eerste 
en tweede jaar van inschrijving. Het verzoek moet zijn voorzien van een schriftelijk advies van de studentende-
caan.  

 
  

http://www.hva.nl/functiebeperking
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Hoofdstuk 4 Regels bij het maken van (deel)tentamens 
 

Artikel 4.1 Aanmelden tentamens en deeltentamens 

1. De faculteit bepaalt of en hoe studenten zich aan moeten melden voor (deel)tentamens en herkansingen. 
 

2. Het toetsmoment direct volgend op het onderwijs geldt als de eerste gelegenheid. Er is sprake van een herkansing 
als de student niet deelneemt aan de eerste gelegenheid of bij de eerste gelegenheid een onvoldoende heeft ge-
haald. Het niet benutten van gelegenheden verplicht de opleiding niet tot het aanbieden van meer dan twee toets-
momenten. 
Als de student in een opvolgend studiejaar een onderwijseenheid opnieuw volgt uit een eerder studiejaar en ge-
bruik maakt van de aansluitende eerste gelegenheid is er sprake van een herkansing. 
 
 

Artikel 4.2 Afname tentamens en deeltentamens 

1. Bij het afnemen van tentamens en deeltentamens gelden de regels van de Tentamenafname protocollen. 

 
Artikel 4.3 Eigen/individueel werk 

a. De studenten maken het tentamen of deeltentamen individueel, en mogen daarbij gebruik maken van de toege-
stane hulpmiddelen. Een uitzondering op het individueel maken zijn tentamens en deeltentamens in de vorm van 
groepsopdrachten. Hierbij geldt dat elk groepsproduct een individueel herkenbare prestatie van iedere student 
bevat op basis van de leerdoelen. 
 

b. De studenten leveren bij tentamens en deeltentamens altijd eigen werk in. Bij het aanhalen of citeren van werk     
van anderen passen de studenten de afgesproken regels voor bronvermelding toe. 
 

c. Overtreedt de student één of meer van de bepalingen omschreven in artikelen 4.4 en 4.6 dan is er sprake van pla-
giaat en/of fraude. 
 

Artikel 4.4 Omschrijving plagiaat 

1. Onder plagiaat verstaan we het:  

a. gebruik maken dan wel overnemen van andermans teksten, gegevens, ideeën of beelden zonder volledige en 
correcte bronvermelding;  

b. presenteren als eigen werk of eigen gedachten, dan wel het centrale gedachtegoed uit bronnen van derden, 
zelfs indien een verwijzing naar andere auteurs is opgenomen;  

c. niet duidelijk aangeven in de tekst, bijvoorbeeld via aanhalingstekens of een bepaalde vormgeving, dat letterlijk 
of bijna letterlijk citaten in het werk zijn overgenomen, zelfs indien met een correcte bronvermelding;  

d. parafraseren van de inhoud van andermans teksten zonder voldoende bronverwijzingen;  

e. overnemen van (delen van) mediabestanden of andere bronnen, broncodes van software, modellen en andere 
schema’s van anderen zonder verwijzing en zodoende deze laten doorgaan voor eigen werk;  

f. indienen van een eerder ingediende of daarmee vergelijkbare tekst voor opdrachten van andere 
opleidingsonderdelen zonder bronvermelding;  

g. overnemen van werk van medestudenten en dit laten doorgaan voor eigen werk;  
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h. indienen van werkstukken die verworven zijn van een commerciële instelling of die – al dan niet tegen betaling 
- door iemand anders zijn geschreven.  

 
2. Afhankelijk van de concrete omstandigheden kunnen ook andere gedragingen als plagiaat worden aangemerkt. 

 
3. Van medeplichtigheid is in ieder geval sprake indien het overnemen van werk van medestudenten gebeurt met 

toestemming en/of medewerking van de medestudent.  
 

4. Indien in een gezamenlijk werkstuk door een van de auteurs plagiaat wordt gepleegd, zijn de andere auteurs me-
deplichtig aan plagiaat, indien zij hadden kunnen of moeten weten dat plagiaat werd gepleegd.  

 
5. Voor het vaststellen van plagiaat zoals bedoeld in dit hoofdstuk is geen opzet vereist. 

 

Artikel 4.5 Plagiaatdetectie 

1. De examinatoren en de examencommissie zijn bevoegd het ingeleverde werk te controleren op plagiaat en kunnen 
daarbij gebruik maken van detectieprogramma’s voor plagiaat. Met het inleveren van een te beoordelen tekst ge-
ven de studenten toestemming tot het opnemen van de tekst in de database van het betreffende detectiepro-
gramma. 

 

Artikel 4.6 Omschrijving (ernstige) fraude  

1. Onder fraude wordt verstaan elk handelen, nalaten, pogen tot of toelaten van gedrag, dat het op juiste wijze vor-
men van een correct en eerlijk oordeel over iemands kennis, inzicht en vaardigheden, of (beroeps)houding, geheel 
of gedeeltelijk onmogelijk maakt. Onder fraude verstaan we onder meer:  
 
a. tijdens het (deel)tentamen beschikken over hulpmiddelen die niet zijn toegestaan;  

b. tijdens het (deel)tentamen afkijken of, binnen of buiten de tentamenruimte, informatie uitwisselen;  

c. zich tijdens het (deel)tentamen uitgeven voor iemand anders;  

d. zich tijdens het (deel)tentamen door iemand anders laten vertegenwoordigen;  

e. zich voor de datum of het tijdstip waarop het tentamen zal plaatsvinden, in het bezit stellen van de opgaven 

van het desbetreffende tentamen; 

f. het fingeren en/of vervalsen van enquêteresultaten, interview-antwoorden of onderzoekgegevens. 

  

2. Fraude kan zowel gelden voor het eigen (deel)tentamen als ook voor het gelegenheid geven aan andere studenten 
om fraude te plegen.  

3. Onder ernstige fraude wordt in ieder geval verstaan fraude zoals beschreven onder c en d en plagiaat zoals be-
schreven onder h bij artikel 4.4. Herhaalde fraude wordt ook aangemerkt als ernstige fraude. 
 

4. Afhankelijk van de concrete omstandigheden kunnen ook andere gedragingen als fraude worden aangemerkt.  
 

5. Voor het vaststellen van fraude zoals bedoeld in dit hoofdstuk is geen opzet vereist. Het vermoeden van fraude 
kan zowel voor, tijdens als na afloop van een (deel)tentamen worden vastgesteld. Dit laatste kan onder meer het 
geval zijn als bij correctie blijkt dat een groot deel van de gegeven antwoorden - waaronder ook foutieve antwoor-
den - bij twee of meer studenten (nagenoeg) identiek zijn. 
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Artikel 4.7 Procedure bij plagiaat en/of fraude 

1. Wanneer er een ernstig vermoeden bestaat dat een student fraudeert of plagieert, deelt de examinator of 
surveillant dit mee aan de examencommissie. 
 

2. De examencommissie stelt vast of de student inderdaad fraude - ernstige fraude daaronder begrepen - of plagiaat 
heeft gepleegd. Is dit het geval, dan deelt de examencommissie dit de student schriftelijk mede, met de hieraan 
verbonden sanctie. De examencommissie stelt - voordat zij een besluit neemt - de student binnen een termijn van 
10 werkdagen na melding, in de gelegenheid te worden gehoord.  

 
3. Indien fraude of plagiaat is vastgesteld kan de examencommissie voor een termijn van maximaal één jaar de 

student het recht ontnemen aan bepaalde (deel)tentamens deel te nemen. In geval van ernstige fraude kan de 
examencommissie de decaan adviseren de inschrijving van de betrokken student te beëindigen.  
 

4. Wordt fraude vastgesteld, dan kan de examencommissie besluiten eerder ingeleverd werk van de betreffende 
student te onderzoeken op fraude en, indien fraude wordt geconstateerd, daar alsnog sancties aan verbinden.  
 

5. Staat fraude of plagiaat onherroepelijk vast, dan wordt in SIS vastgelegd dat de student heeft deelgenomen aan 
het tentamen of deeltentamen, maar wegens fraude geen beoordeling heeft ontvangen. 
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Hoofdstuk 5 Studieadvies 
 

Artikel 5.1 Studieadvies propedeuse einde 1e jaar van inschrijving 

1. Namens de decaan brengt de examencommissie aan iedere student, aan het einde van haar eerste jaar van 
inschrijving voor de propedeuse van de opleiding, advies uit over de voortzetting van haar studie binnen de 
opleiding.  
 

2. Het studieadvies wordt per e-mail aan de studenten kenbaar gemaakt, en mag niet later worden verstuurd dan 24 
augustus. Voor studenten die zijn ingestroomd in februari is de uiterste verzenddatum 24 februari. 
 

3. Het studieadvies heeft een negatief bindend karakter indien de student, met inachtneming van persoonlijke 
omstandigheden (zie artikel 5.4), minder dan 50 studiepunten voor onderwijseenheden uit de propedeuse heeft 
behaald. Resultaten behaald door vrijstelling tellen mee bij de vaststelling of het minimum van 50 studiepunten is 
behaald. 
 

4. Studenten die hun inschrijving bij de opleiding in de loop van het eerste jaar van inschrijving tussentijds hebben 
beëindigd, ontvangen aan het einde van het studiejaar een studieadvies propedeuse en dat kan ook een negatief 
bindend studieadvies zijn, tenzij er - gelet op de persoonlijke omstandigheden van de student - voor de 
examencommissie aanleiding bestaat geen negatief bindend studieadvies uit te brengen. 

 
5. Studenten die zijn ingestroomd in de opleiding per 1 februari in een speciaal voor die groep van studenten 

samengesteld programma, vallen eveneens onder de bepalingen van de vier voorgaande leden, waarbij het woord 
“jaar” uit het eerste lid vervangen moet worden door de woorden “12 maanden”. In afwijking van de vorige volzin 
kan het woord “jaar” ook vervangen worden door de woorden “13 maanden”. Deze (dubbele) uitzondering ten 
opzichte van de reguliere instroom vindt plaats op grond van organisatorische redenen die worden veroorzaakt 
door een afwijkende opbouw van het studiejaar bij de februari-instroom.  
 

Artikel 5.2 Opschorten studieadvies propedeuse 
1. Indien de examencommissie aan het einde van het eerste jaar van inschrijving voor de propedeuse geen oordeel 

kan vormen over de geschiktheid voor de opleiding vanwege persoonlijke omstandigheden van de student, kan zij 
besluiten geen studieadvies uit te brengen in het eerste jaar van inschrijving.  
 

2. Het studieadvies wordt in dat geval opgeschort naar het einde van het tweede jaar van inschrijving. De student 
krijgt hiervan per e-mail bericht van de examencommissie. 

 

Artikel 5.3 Studieadvies propedeuse einde 2e jaar van inschrijving 
1. Bij opschorting wordt het studieadvies uiterlijk aan het einde van het tweede jaar van inschrijving afgegeven. Dit 

heeft een negatief bindend karakter indien de student, met inachtneming van haar persoonlijke omstandigheden, 
aan het einde van haar tweede jaar van inschrijving de propedeuse niet heeft behaald.  
 

2. Voor het afgeven van het studieadvies in het tweede jaar geldt dezelfde procedure als bij het uitbrengen van een 
regulier studieadvies. 

 

Artikel 5.4 Persoonlijke omstandigheden 
 

1. Persoonlijke omstandigheden zijn: 
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a. ziekte; 

b. functiebeperking; 

c. zwangerschap; 

d. bijzondere familieomstandigheden; 

e. topsport; 

f. het lidmaatschap van medezeggenschapsraad, deelraad of opleidingscommissie; 

g. het lidmaatschap van het bestuur van een actieve studentenorganisatie van enige omvang met volledige 

rechtsbevoegdheid. 
 

2. De student moet de persoonlijke omstandigheden tijdig melden bij de studentendecaan. De studentendecaan 
brengt advies uit aan de examencommissie. 

 

Artikel 5.5 Voorwaarden studieadvies 

1. Voorwaarde voor het uitbrengen van een negatief bindend studieadvies is dat de student gedurende het studiejaar 
ten minste eenmaal per e-mail en op een redelijke termijn door de opleiding is gewaarschuwd dat zij een negatief 
bindend studieadvies zal kunnen ontvangen, alsmede wat de gevolgen daarvan zijn.  
 

2. De examencommissie beslist pas over het uitbrengen van een negatief bindend studieadvies aan een student, 
nadat de studentendecaan om advies is gevraagd ten aanzien van door de student bij de studentendecaan 
gemelde persoonlijke omstandigheden (zie artikel 5.4). 
 

3. De studentendecaan brengt een schriftelijk advies alleen uit indien de student de persoonlijke omstandigheden 
tijdig heeft gemeld bij de studentendecaan. Een melding wordt in dit verband aangemerkt als tijdig wanneer de 
student de omstandigheden meldt zodra deze zich voordoen, dan wel zeer spoedig daarna.  
 

4. De examencommissie stelt, voorafgaand aan het uitbrengen van een negatief bindend studieadvies, de student in 
de gelegenheid te worden gehoord. 
 

Artikel 5.6 Gevolgen negatief bindend studieadvies 

1. Studenten die een negatief bindend studieadvies hebben ontvangen, kunnen niet meer aan de HvA voor dezelfde 
opleiding worden ingeschreven. 

 
1a Bovenstaande bepaling geldt voor alle afstudeerrichtingen genoemd in artikel  2.3, alsmede – indien van toepas-

sing – voor een Associate Degree-opleiding. 

2. De student die een negatief bindend studieadvies heeft ontvangen kan na een jaar een verzoek indienen voor 
inschrijving bij dezelfde opleiding of bij een andere opleiding, waarop het ontvangen negatief bindend studieadvies 
van toepassing is. De examencommissie besluit alleen positief op dat verzoek indien de student voldoende 
aannemelijk kan maken dat zij de opleiding alsnog binnen redelijke termijn met goed gevolg kan afronden.  
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Hoofdstuk 6 Examens, propedeusediploma en getuigschrift 
 
Artikel 6.1 Examens  

1. De propedeuse en de hoofdfase worden elk afgesloten met een examen. De student heeft het examen behaald, 
indien alle onderwijseenheden van de betreffende fase of het betreffende programma met goed gevolg zijn 
afgelegd, dan wel daarvoor vrijstelling is verkregen. 
 

2. De student kan het examen in de hoofdfase alleen behalen als het propedeutisch examen is behaald, of vrijstelling 
is verleend voor het afleggen daarvan.  
 

Artikel 6.2 Propedeusediploma en getuigschrift  
1. De examencommissie reikt een propedeusediploma met cijferlijst uit aan studenten die het propedeutisch examen 

hebben behaald en een getuigschrift met cijferlijst aan studenten die het examen van de hoofdfase hebben be-
haald. Een student die vrijstelling heeft gekregen voor de gehele propedeuse ontvangt geen propedeusediploma. 
 

2. Indien de student met goed gevolg een honourstraject (intra- of extracurriculair) of honoursminor) heeft afgeslo-
ten wordt dit vermeld op het getuigschrift. De naam van het traject staat vermeld op de cijferlijst. 

 

3. De cijfers op de cijferlijst zijn afgerond op hele cijfers.  

 

4. Bij het getuigschrift ontvangt de student, naast de cijferlijst, een Engelstalig diplomasupplement. 
 

5. De slaagdatum op het propedeusediploma of getuigschrift valt in de maand waarin de student het laatste tenta-
men heeft afgelegd. 

 
6. Een student kan de examencommissie verzoeken het getuigschrift nog niet uit te reiken.  

 

Artikel 6.3 Graad 

1. Het college van bestuur verleent de graad Bachelor of Science indien het examen in de hoofdfase met goed gevolg 
is afgelegd.  
 

Artikel 6.4 Berekening gemiddelde en cum-laude-regeling 

1. Het gemiddelde eindcijfer van de propedeuse of de hoofdfase is het gewogen rekenkundige gemiddelde van alle 
tentamencijfers van de onderwijseenheden van het programma van de propedeuse of de hoofdfase. Zie verder: 
HvA Toetsbeleid. 
 

2. Onderwijseenheden waarvoor de student een vrijstelling heeft gekregen en extra-curriculaire studieonderdelen 
tellen niet mee in de berekening van het gewogen gemiddelde eindcijfer. Wanneer voor meer dan eenderde van 
de studiepunten van het programma van de propedeuse of de hoofdfase vrijstelling is verleend, wordt geen ge-
middeld eindcijfer verstrekt en komt de student niet in aanmerking voor het predicaat cum laude. 
 

3. De student komt in aanmerking voor het predicaat ‘cum laude’ op het propedeusediploma, als is voldaan aan de 

volgende voorwaarden: 

https://score.hva.nl/Bronnen/Berekening%20gemiddeld%20cijfer%20bij%20diplomering.pdf
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a. de propedeuse in maximaal één jaar is behaald; 

b. het gewogen gemiddelde eindcijfer van de tentamencijfers van de onderwijseenheden op de cijferlijst van het 

propedeutisch examen, is onafgerond ten minste het cijfer 8,0; 

4. De student komt in aanmerking voor het predicaat ‘cum laude’ op het getuigschrift, als is voldaan aan de volgende 

voorwaarden: 

a. de opleiding binnen de nominale studieduur is behaald; 

b. het gewogen gemiddelde eindcijfer van de tentamencijfers van de onderwijseenheden op de cijferlijst van de 

hoofdfase, is onafgerond ten minste het cijfer 8,0; 

c. de onderwijseenheid/heden die tot het afstudeerprogramma behoren is/zijn minimaal met het cijfer 8,0 

gekwalificeerd.  

 Tot het afstudeerprogramma van Voltijd behoren: 

Afstudeervariant 1: Afstudeervariant 2: 

Afstudeeropdracht Projectgericht afstuderen 
 

5. Het beoordelen van de toekenning van het predicaat ‘cum laude’ vindt plaats door de examencommissie. 

 
Artikel 6.5 Verklaring 

1. Een student die meer dan één tentamen met goed gevolg heeft afgelegd en aan wie geen propedeusediploma of 
getuigschrift kan worden uitgereikt, ontvangt desgevraagd een verklaring van de examencommissie waarin de ten-
tamens staan vermeld die met goed gevolg zijn afgelegd. 
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Hoofdstuk 7 Examencommissie en College van beroep  
 

Artikel 7.1 Verzoeken aan examencommissie 

1. Iedere opleiding heeft een examencommissie. De examencommissie stelt op objectieve en deskundige wijze vast 
of de student voldoet aan de voorwaarden uit de Onderwijs- en examenregeling en aan de eindkwalificaties van de 
opleiding. 
 

2. De student kan zich tot de examencommissie wenden voor onder andere de volgende verzoeken: een verzoek  

a. tot vrijstelling van een of meer (deel)tentamens (zie artikel 3.11); 

b. om een extra (deel)tentamen af te leggen (zie artikel 3.3); 

c. tot verlenging van de geldigheidsduur van een met goed gevolgd afgelegd (deel)tentamen (zie artikel 3.12); 

d. tot goedkeuring van een minor keuze (zie artikel 2.8); 

e. om voorzieningen en aanpassingen bij toetsing vanwege een functiebeperking of chronische ziekte (zie artikel 

3.13); 

f. tot verlenging van toetstijd en gebruik van een woordenboek in het kader van taalachterstand (zie artikel 

3.14); 

g. om aangepaste inroostering van (deel)tentamens vanwege het beoefenen van topsport of eigen onderneming 

(zie artikel 3.4). 

h. indien van toepassing, tot goedkeuring van de samenstelling van een studieprogramma. 

 

Artikel 7.2 Beroep bij het College van beroep voor de examens (COBEX) 

1. De student kan binnen zes weken beroep aantekenen bij het College van beroep voor de examens (COBEX) als zij 
het niet eens is met een beslissing van de examencommissie of examinator(en). Meer informatie over COBEX en 
hoe de student beroep kan aantekenen staat beschreven in het hoofdstuk Rechtsbescherming studenten in het 
Studentenstatuut. 

http://www.hva.nl/studentenstatuut
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Hoofdstuk 8 Geldigheid Onderwijs- en examenregeling 
 

Artikel 8.1 Reikwijdte 

1. De Onderwijs- en examenregeling in het studiejaar 2019-2020 is van toepassing op de studenten die staan inge-
schreven bij de opleiding(en) genoemd in dit document. 
 

2. Met uitzondering van de bepalingen op het gebied van onderwijs en studiebegeleiding geldt de Onderwijs- en exa-
menregeling ook voor extraneï (dit zijn studenten die geen onderwijs volgen maar wel (deel)tentamens afleggen). 
Waar ‘student’ staat, kan in voorkomende gevallen dus ook ‘extraneus’ worden gelezen. 

 
3. In gevallen waarin de bepalingen van de Onderwijs- en examenregeling niet voorzien, beslist de decaan van de fa-

culteit waartoe de opleiding behoort. 

 
Artikel 8.2 Vaststelling  

1. De Onderwijs- en examenregeling wordt jaarlijks vastgesteld door de decaan van de faculteit waar de opleiding toe 
behoort, na advies over en/of instemming op de betreffende onderdelen door de opleidingscommissie en de deel-
raad. 

  
Artikel 8.3  Geldigheid en ingangsdatum  

1. De Onderwijs- en examenregeling geldt voor de duur van één studiejaar. Een Onderwijs- en examenregeling van 
een vorig studiejaar is dan ook niet meer geldig in een nieuw studiejaar. Indien nodig worden er overgangsmaatre-
gelen getroffen voor zittende studenten wanneer er regels of bepalingen worden gewijzigd. Als er sprake is van 
overgangsmaatregelen is dit beschreven in artikel 8.4.  

2. Gedurende het studiejaar kan de Onderwijs- en examenregeling alleen worden gewijzigd als er sprake is van over-
macht en studenten niet onevenredig worden benadeeld. Over een tussentijdse wijziging beslist de decaan. 

3. De ingangsdatum van de Onderwijs- en examenregeling is 1 september 2019. 

 
Artikel 8.4 Overgangsmaatregelen  

Niet van toepassing 

 

 
 

 



 

Hoofdstuk 9 Toetsprogramma’s 
 

9.1 Propedeuse 
Opleiding:                  commerciële economie vt 
Variant:                      voltijd 
Studieplan:                50411 
CROHO-nummer:     34402 

Onderwijseenheden Propedeutische fase - 60 stp (Jaar 1) 
Onderwijseenheid Aantal 

EC 
Tentamen- 
moment 

Toetsvorm(en) Herkansing Toetsvorm(en)  

Project 1: Sales*  7 Blok 1 Opdracht / Product / Toets digitaal Blok 1 Opdracht / Product / Toets digitaal 

CE1: Inleiding Commerciële Economie 5 Blok 1 Toets digitaal Blok 3 Toets digitaal 

Project 2: Marktonderzoek* 7 Blok 2 Product / Toets digitaal Blok 2+3 Product / Toets digitaal 

CE2: Marketingomgeving 5 Blok 2 Toets digitaal Blok 3 Toets digitaal 

Project 3: Marketing-Marketingcommunicatie* 7 Blok 3 Product / Toets Digitaal Blok 3 Product / Toets Digitaal 

CE3: Operationele Marketing 5 Blok 3 Toets digitaal Blok 4 Toets digitaal 

Project 4: Ondernemen* 7 Blok 4 Product / Toets digitaal Blok 4 Product / Toets digitaal 

CE4: Interne Analyse 5 Blok 4 Toets digitaal Blok 4 Toets digitaal 

Business English  4 Blok 1+2+3+4 Toets digitaal / Toets mondeling Blok 3+4 Toets digitaal / Toets mondeling 

Personal Branding* 4 Blok 1+2+3+4 Assessment / Portfolio Blok 4 Assessment / Portfolio 

Communicatieve Vaardigheden* 4 Blok 1+2+3+4 Assessment / Product / Toets digitaal Blok 3+4 Assessment / Product / Toets digitaal 

 
Opleiding:                  johan cruyff academy vt 
Variant:                      voltijd 
Studieplan:                50412 
CROHO-nummer:     34402 

Onderwijseenheden Propedeutische fase - 60 stp (Jaar 1) 
Onderwijseenheid Aantal 

EC 
Tentamen- 
moment 

Toetsvorm(en) Herkansing Toetsvorm(en)  

Project 1 Sales* 7 Blok 1 Opdracht / Product / Toets Digitaal Blok 1 Opdracht / Product / Toets Digitaal 
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CE1: Inleiding Commerciële Economie 5 Blok 1 Opdracht / Toets Digitaal Blok 3 Toets Digitaal 

Project 2: Marktonderzoek* 7 Blok 2 Product / Toets Digitaal Blok 2+3 Product / Toets Digitaal 

CE2: Marketingomgeving 5 Blok 2 Opdracht / Toets Digitaal Blok 3 Toets Digitaal 

Project 3: Marketing-Marketingcommunicatie* 7 Blok 3 Product / Toets Digitaal Blok 3 Product / Toets Digitaal 

CE3: Operationele Marketing 5 Blok 3 Opdracht / Toets Digitaal Blok 4 Toets Digitaal 

Project 4: Ondernemen* 7 Blok 4 Product / Toets Digitaal Blok 4 Product / Toets Digitaal 

CE4: Interne analyse 5 Blok 4 Opdracht / Toets Digitaal Blok 4 Toets Digitaal 

Business English 4 Blok 1+2+3+4 Toets Digitaal / Toets mondeling Blok 3+4 Toets Digitaal / Toets mondeling 

Personal Branding*  4 Blok 1+2+3+4 Assessment / Portfolio Blok 4 Assessment 

Communicatieve Vaardigheden 4 Blok 1+2+3+4 Assessment / Product / Toets digitaal Blok 3+4 Assessment / Product / Toets digitaal 

 

 

Bij de volgende onderwijseenheden is sprake van verplichte praktische oefeningen (zie 3.5 inrichting en verplichte deelname praktische oefeningen): de modules Project 1 t/m 4,  
Personal Branding inclusief Physical Awareness en Communicatieve Vaardigheden. Bij deze onderwijseenheden kan alleen door deelname aan de ingeroosterde bijeenkomsten 
het gewenste leereffect bereikt worden. In deze lessen oefen je vaardigheden, werk je met je teamgenoten aan een beroepsproduct en ontvang je feedback op jouw vaardig-
heidsniveau, van zowel medestudenten als docenten. In de lessentabel staat bij de onderwijseenheden met praktische oefening waarbij aanwezigheid geldt een * aangegeven. 
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Deeltijd 

Opleiding:                  commerciële economie dt lwb 
Variant:                      deeltijd 
Studieplan:                50422 
CROHO-nummer:     34402 

 
Onderwijseenheden Propedeutische fase - 60 stp (Jaar 1) 
Studiegidsnummer Werkvorm (wit) 

Toetsvorm (grijs) 
Titel Studie 

punten 
(ECTS) 

Weging 
(%) 

Minimum 
Waarde 
(cijfer) 

Afname 
Centraal: 
door OB 
Decentraal: 
door 
de docent 

Afname 
(Deel)tentamen 
in 

Afname 
Herkansing in 

Semester 1         
1100MB__17 Onderwijseenheid Marketing Basics en Sustainability 30      
1100MB1_17 Onderdelen MB1 Wekelijkse Marketing OP 5      
1117MB1_WC Werkcoll. / instructiecollege MB1 Wekelijkse Marketing WC       
1117MB1_PD Toetsvorm: Product MB1 Wekelijkse Marketing PD  100 5,5 Decentraal Semester 1 - Geheel Op afspraak 

1100MB2_17 Onderdelen MB2 MC Marketing Tentamen 5      
1117MB2_WC Werkcoll. / instructiecollege MB2 MC Marketing Tentamen WC       
1117MB2_TS Toetsvorm: Toets schriftelijk MB2 MC Marketing Tentamen TS  100 5,5 Centraal Blok 1 - Week 9 Blok 2 - Week 9 

1100MB3_17 Onderdelen MB3 Transferdossier Marketing 5      
1117MB3_WC Werkcoll. / instructiecollege MB3 Transferdoss. Marketing WC       
1117MB3_PA Toetsvorm: Paper / verslag / scriptie MB3 Transferdoss. Marketing PA  100 5,5 Decentraal Semester 1 - Geheel Op afspraak 

1100MB4_17 Onderdelen MB4 MC Tentamen Sustainab. 5      
1117MB4_WC Werkcoll. / instructiecollege MB4 MC Tentamen Sustainab. WC       
1117MB4_TS Toetsvorm: Toets schriftelijk MB4 MC Tentamen Sustainab. TS  100 5,5 Centraal Blok 2 - Week 8 Blok 3 - Week 10 

1100MB5_17 Onderdelen MB5 Businessplan Sustainab. 5      
1117MB5_WC Werkcoll. / instructiecollege MB5 Businessplan Sustainab. WC       
1117MB5_PD Toetsvorm: Product MB5 Businessplan Sustainab. PD  100 5,5 Decentraal Semester 1 - Geheel Op afspraak 

1100MB6_17 Onderdelen MB6 Transferdossier Sustainab. 5      
1117MB6_WC Werkcoll. / instructiecollege MB6 Transferdoss.Sustainab. WC       
1117MB6_PA Toetsvorm: Paper / verslag / scriptie MB6 Transferdoss.Sustainab. PA  100 5,5 Decentraal Semester 1 - Geheel Op afspraak 
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Semester 2         
1100MO__19 Onderwijseenheid Marktonderzoek 28      
1100MO1_19 Onderdelen MO1 Inleiding Marktonderzoek 5      
1119MO1_WC Werkcoll. / instructiecollege MO1 Inl. Marktonderzoek WC       
1119MO1_TS Toetsvorm: Toets schriftelijk MO1 Meth & Techn.Com.Cal.1 TS  100 5,5 Centraal Blok 3 - Week 9 Blok 4 - Week 10 

1100MO2_19 Onderdelen MO2 Marktonderzoek Opdracht 3      
1119MO2_WC Werkcoll. / instructiecollege MO2 Marktonderzoek Opdracht WC       
1119MO2_OP Toetsvorm: Opdracht  MO2 Briefing Ond.Voorstel OP  100 5,5 Decentraal Semester 2 - Geheel Op afspraak 

1100MO3_19 Onderdelen MO3 Consumentengedrag 5      
1119MO3_WC Werkcoll. / instructiecollege MO3 Consumentengedrag WC       
1119MO3_OP Toetsvorm: Opdracht  MO3 Essay Consumentengedrag OP  100 5,5 Decentraal Semester 2 - Geheel Op afspraak 

1100MO4_19 Onderdelen MO4 Online Marketing 5      
1119MO4_WC Werkcoll. / instructiecollege MO4 Online Marketing WC       
1119MO4_TS Toetsvorm: Toets schriftelijk MO4 Online marketing toets TS  100 5,5 Centraal Blok 4 - Week 9 Blok 4 - Week 11 

1119MO4_OP Toetsvorm: Opdracht  MO4 opdracht data analyse OP   V Decentraal Semester 2 - Geheel Op afspraak 

1100MO5_19 Onderdelen MO5 Marktonderzoeksproject 5      
1119MO5_WC Werkcoll. / instructiecollege MO5 Marktonderzoeksproject WC       
1119MO5_PD Toetsvorm: Product MO5 Marktonderzoeksproject PD  100 5,5 Decentraal Semester 2 - Geheel Op afspraak 

1119MO5_OP Toetsvorm: Opdracht  MO5 Reflectie Online Mark. OP   V Decentraal Semester 2 - Geheel Op afspraak 

1100MO6_19 Onderdelen MO6 Marketingplan 5      
1119MO6_WC Werkcoll. / instructiecollege MO6 Marketingplan Project WC       
1119MO6_PD Toetsvorm: Product MO6 Marketingplan PD  100 5,5 Decentraal Semester 2 - Geheel Op afspraak 

         
1100PEN_13 Onderwijseenheid Engels 1 2 100     
1113EN1_WC Werkcoll. / instructiecollege EN1 Training English 1 WC       
1113EN1ATS Toetsvorm: Toets schriftelijk Engels BEC Vantage Reading TS  50 5,5 Decentraal Semester 1 - Geheel Op afspraak 

1113EN1BTS Toetsvorm: Toets schriftelijk Engels BEC Vantage Writing TS  50 5,5 Decentraal Semester 1 - Geheel Op afspraak 
*Herkansingen op afspraak kunnen in hetzelfde of daaropvolgende blok plaatsvinden 

 
Belangrijke informatie propedeuse: 

De semesters van de propedeuse worden gespiegeld. 
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9.2 Hoofdfase (incl. afstudeerrichtingen, JCA en minoren) 
Onderwijseenheden Postpropedeutische fase - 60 stp (Jaar 2) 
Onderwijseenheid Aantal 

EC 
Tentamen- 
moment 

Toetsvorm(en) Herkansing Toetsvorm(en)  

Afstudeerrichting Marketing en Sales      
Project 5: Marktonderzoek*  7 Blok 1 Product Blok 1 Product 

Project 6: Marketingcommunicatie*  7 Blok 2 Paper / Product Blok 2 Paper / Product 

Project 7 Sales- en Accountmanagement* 7 Blok 3 Product Blok 3 Product 

Project 8: International Marketing* 7 Blok 4 Product / Toets praktijk Blok 4 Product / Toets praktijk 

      
Afstudeerrichting Ondernemerschap      
Project 5: Marktonderzoek*  7 Blok 1 Assessment / Product Blok 1 Assessment / Product 

Project 6: Marketingcommunicatie* 7 Blok 2 Assessment / Product Blok 2 Assessment / Product 

Project 7: Sales- en Accountmanagement*  7 Blok 3 Assessment / Product Blok 3 Assessment / Product 

Project 8: Internationaal Ondernemen*  7 Blok 4 Assessment / Product Blok 4 Assessment / Product 

      
Afstudeerrichting Digital Marketing      
Project 5: Contentmarketing*  7 Blok 1 Presentatie / Product / Toets digitaal Blok 2+3 Presentatie / Product / Toets digitaal 

Project 6: Digital Sales*  7 Blok 2 Presentatie / Product / Toets digitaal Blok 3 Presentatie / Product / Toets digitaal 

Project 7: Digital Analytics* 7 Blok 3 Presentatie / Product / Toets digitaal Blok 4 Presentatie / Product / Toets digitaal 

Project 8: Cross Border eCOM*  7 Blok 4 Presentatie / Product / Toets digitaal Blok 4 Presentatie / Product / Toets digitaal 

      
Afstudeerrichting Sportmarketing      
Project 5: Marketingcommunicatie*  7 Blok 1 Assessment / Product Blok 1 Assessment / Product 

Project 6: Accountmanagement*  7 Blok 2 Assessment / Product Blok 2 Assessment / Product 

Project 7: Marktonderzoek*  7 Blok 3 Product Blok 3 Product 

Project 8: International Marketing*  7 Blok 4 Product Blok 4 Product 

      
Alle Afstudeerrichtingen      
CE5: Marketingresearch en SPSS 5 Blok 1+3 Opdracht / Toets digitaal Blok 4 Toets digitaal 

CE6: Marketingcommunicatie en Advertising 5 Blok 1+2 Opdracht / Toets digitaal Blok 4 Toets digitaal 

CE7: Sales- en Accountmanagement 5 Blok 2+3 Opdracht / Toets digitaal Blok 4 Toets digitaal 

CE8: Internationale Marketingstrategie 5 Blok 4 Opdracht / Toets digitaal Blok 4 Toets digitaal 

Business English 4 Blok 1+2+3+4 Paper / Portfolio / Presentatie / Product Blok 4 Presentatie / Product 
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Communicatieve Vaardigheden* 4 Blok 1+2+3+4 Assessment / Product / Toets digitaal Blok 4 Assessment / Product / Toets digitaal 

Personal Branding* 4 Blok 2+3+4 Assessment / Product Blok 4 Assessment / Product 

 
 

Onderwijseenheden Postpropedeutische fase - 60 stp (Jaar 2) JCA 
Onderwijseenheid Aantal 

EC 
Tentamen- 
moment 

Toetsvorm(en) Herkansing Toetsvorm(en)  

Project 5: Marketingcommunicatie*  7 Blok 1 Assessment / Product Blok 1 Assessment / Product 

Project 6: Accountmanagement*  7 Blok 2 Assessment / Product Blok 2 Assessment / Product 

Project 7: Marktonderzoek*  7 Blok 3 Product Blok 3 Product 

Project 8: International Marketing*  7 Blok 4 Product Blok 4 Product 

CE5: Marketingresearch en SPSS 5 Blok 3 Toets digitaal Blok 4 Toets digitaal 

CE6: Marketingcommunicatie en Advertising 5 Blok 1 Toets digitaal Blok 4 Toets digitaal 

CE7: Sales- en Accountmanagement 5 Blok 2 Toets digitaal Blok 4 Toets digitaal 

CE8: Internationale Marketingstrategie 5 Blok 4 Toets digitaal Blok 4 Toets digitaal 

Business English 4 Blok 1+2+3+4 Paper / Portfolio / Presentatie / Product Blok 4 Presentatie / Product 

Communicatieve Vaardigheden* 4 Blok 1+2+3+4 Assessment / Product / Toets digitaal Blok 4 Assessment / Product / Toets digitaal 

Personal Branding* 4 Blok 2+3+4 Assessment / Product Blok 4 Assessment / Product 

 
 
Bij de volgende onderwijseenheden is sprake van verplichte praktische oefeningen (zie 3.5 inrichting en verplichte deelname praktische oefeningen): de modules Project 5 t/m 8,  
Personal Branding en Communicatieve Vaardigheden. Bij deze onderwijseenheden kan alleen door deelname aan de ingeroosterde bijeenkomsten het gewenste leereffect 
bereikt worden. In deze lessen oefen je vaardigheden, werk je met je teamgenoten aan een beroepsproduct en ontvang je feedback op jouw vaardigheidsniveau, van zowel 
medestudenten als docenten. In de lessentabel staat bij de onderwijseenheden met praktische oefening waarbij aanwezigheid geldt een * aangegeven. 
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Onderwijseenheden Postpropedeutische fase - 60 stp (Jaar 3)  
Onderwijseenheid Aantal 

EC 
Tentamen- 
moment 

Toetsvorm(en) Herkansing Toetsvorm(en)  

Stage 30  Assessment / Product  Assessment / Product 

Minor 30     
 

Instroomeisen minor en stage*) : 

- Om te mogen starten met de stage of minor moet de propedeuse zijn behaald; 
- Daarnaast moet om te mogen starten met de minor 45 ECTS van jaar 2 zijn behaald en om te mogen starten met de stage 50 ECTS van jaar 2, waaronder de module 

PB. 
 

*) behoudens studenten met topsportstatus, dan is het in overleg met de studieadviseur. 

 

Onderwijseenheden Postpropedeutische fase - 60 stp (Jaar 4) 
Onderwijseenheid Aantal 

EC 
Tentamen- 
moment 

Toetsvorm(en) Herkansing Toetsvorm(en)  

Verplichte vakken Jaar 4      
CE9: Strategische Marketing Planning 5 Blok 1+3 Presentatie / Toets schriftelijk Blok 2+4 Toets schriftelijk 

CE10: Market Insights Management 5 Blok 1+3 Product / Toets schriftelijk Blok 2+4 Toets schriftelijk 

De Maatschappij Ben Jij* 5 Blok 1+3 Product Blok 1+3 Product 

Digital Marketing Specialist* 5 Blok 1 Product Blok 2 Product 

Sport in de toekomst* 5 Blok 1 Product Blok 1+2 Product 

Online ondernemen* 5 Blok 1 Product Blok 2 Product 

      
Afstudeervariant 1      
Project 9: Marketingconsultant* 12 Blok 2+4 Product Blok 4 Product 

Personal Branding* 2 Blok 1+2+3+4 Assessment Blok 1+2+3+4 Assessment 

Afstudeeropdracht  25 Blok 1+2+3+4 Product Blok 1+2+3+4 Product 

      
Afstudeervariant 2      
Projectgericht afstuderen 39 Blok 1+2+3+4 Assessment Blok 1+2+3+4 Assessment 
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Keuzevakken Jaar 4      
Sport en Media 3 Blok 2+4 Product Blok 3 Product 

Gender Blender 3 Blok 1+2+3+4 Paper / Product Blok 1+2+3+4 Paper / Product 

Experience Internationaal Teamwork 3 Blok 1+2+3+4 Product Blok 1+2+3+4 Product 

Leiderschap 3 Blok 1+2+3+4 Paper Blok 1+2+3+4 Paper 

Change Management 3 Blok 1+2+3+4 Product / Toets schriftelijk Blok 1+2+3+4 Product / Toets schriftelijk 

Innovation Lab 3 Blok 1+2+3+4 Product Blok 1+2+3+4 Product 

Neuromarketing 3 Blok 1+2+3+4 Product Blok 1+2+3+4 Product 

Ondernemen in Familiebedrijven 3 Blok 1+2+3+4 Product Blok 1+2+3+4 Product 

New Digital Technologies 3 Blok 1+2+3+4 Product Blok 1+2+3+4 Product 

Thinkers 50 3 Blok 1+2+3+4 Product Blok 1+2+3+4 Product 

 
 

Onderwijseenheden Postpropedeutische fase - 60 stp (Jaar 4) JCA 
Onderwijseenheid Aantal 

EC 
Tentamen- 
moment 

Toetsvorm(en) Herkansing Toetsvorm(en)  

Verplichte vakken jaar 4      
CE9: Strategische Marketing Planning 5 Blok 1+3 Presentatie / Toets schriftelijk Blok 2+4 Toets schriftelijk 

CE10: Market Insights Management 5 Blok 1+3 Product / Toets schriftelijk Blok 2+4 Toets schriftelijk 

Sport in de toekomst* 5 Blok 1 Product Blok 1+2 Product 

      
Afstudeervariant 1      
Project 9: Marketingconsultant 12 Blok 2+4 Product Blok 4 Product 

Personal Branding* 2 Blok 1+2+3+4 Assessment Blok 1+2+3+4 Assessment 

Afstudeeropdracht  25 Blok 1+2+3+4 Product Blok 1+2+3+4 Product 

      
Afstudeervariant 2      
Projectgericht afstuderen 39 Blok 1+2+3+4 Assessment Blok 1+2+3+4 Assessment 

      
Keuzevakken Jaar 4      
Sport en media 3 Blok 2+4 Product Blok 3 Product 

Gender Blender 3 Blok 1+2+3+4 Paper / Product Blok 1+2+3+4 Paper / Product 

Experience Internationaal Teamwork 3 Blok 1+2+3+4 Product Blok 1+2+3+4 Product 
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Leiderschap 3 Blok 1+2+3+4 Paper Blok 1+2+3+4 Paper 

Change Management 3 Blok 1+2+3+4 Product / Toets schriftelijk Blok 1+2+3+4 Product / Toets schriftelijk 

Innovation Lab 3 Blok 1+2+3+4 Product Blok 1+2+3+4 Product 

Neuromarketing 3 Blok 1+2+3+4 Product Blok 1+2+3+4 Product 

Ondernemen in Familiebedrijven 3 Blok 1+2+3+4 Product Blok 1+2+3+4 Product 

New Digital Technologies 3 Blok 1+2+3+4 Product Blok 1+2+3+4 Product 

Thinkers 50 3 Blok 1+2+3+4 Product Blok 1+2+3+4 Product 

JCA Cruyff Online module 1 3 Blok 2 +4 Product Blok 1+2+3+4 Product 

JCA Cruyff Online module 2 3 Blok 2 +4 Product Blok 1+2+3+4 Product 

 
 

Bij de volgende onderwijseenheden is sprake van verplichte praktische oefeningen (zie 3.5 inrichting en verplichte deelname praktische oefeningen): de modules Project 9,  
Personal Branding en de afstudeerrichting specifieke vakken. Bij deze onderwijseenheden kan alleen door deelname aan de ingeroosterde bijeenkomsten het gewenste 
leereffect bereikt worden. In deze lessen oefen je vaardigheden, werk je met je teamgenoten aan een beroepsproduct en ontvang je feedback op jouw vaardigheidsniveau, 
van zowel medestudenten als docenten. In de lessentabel staat bij de onderwijseenheden met praktische oefening waarbij aanwezigheid geldt een * aangegeven. 
 
**Aanbod keuzevakken jaar 4 onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen. 
 

Instroomeisen jaar 4*) : 

- Met 170 ECTS (jaar twee en stage afgerond) is een student toelaatbaar tot de vakken CE10 Marketing insights management en CE9 Strategische marketing planning; 
- Voor P9 (Marketingconsultant project) geldt: minimaal een 4.0 behaald voor deeltoets 1 en deelgenomen aan deeltoets 2 van CE9 (Strategische marketing planning); 
- Voor de afstudeeropdracht en projectgericht afstuderen: 190 ECTS waaronder CE10 Marketing insights management en CE9 Strategische marketing planning behaald; 
 
*) behoudens studenten met topsportstatus, dan is het in overleg met studie adviseur. 
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Minoren 

  
Opleiding:                  commerciële economie vt 
Variant:                      voltijd 
Studieplan:                52321 
CROHO-nummer:     34402 

 
 
Onderwijseenheden Minoren - 30 stp 
Onderwijseenheid Aantal 

EC 
Tentamen- 
moment 

Toetsvorm(en) Herkansing Toetsvorm(en)  

Business of Sports and Entertainment 30     
Project 5 Semester 1+2 Project Semester 1+2 Project 

Bidding and Hosting of Sport Events 5 Semester 1+2 Toets schriftelijk Semester 1+2 Toets schriftelijk 

Live Music and Festivals 5 Semester 1+2 Toets schriftelijk Semester 1+2 Toets schriftelijk 

Sport and Entertainment Specials 15 Semester 1+2 Assessment Semester 1+2 Assessment 

      
Digital Marketing Analytics 30     
Onderzoeksopzet, Rapporteren en Presenteren, Persoonlijke Ontwikkeling 5 Semester 1+2 Product Semester 1+2 Product 

Datacollectie en -preparatie 5 Semester 1+2 Product Semester 1+2 Product 

Data-analyse en Google Analytics 5 Semester 1+2 Product Semester 1+2 Product 

Social Media Analyse 5 Semester 1+2 Presentatie Semester 1+2 Presentatie 

Klantdata Analyse 5 Semester 1+2 Product Semester 1+2 Product 

Concurrentie Analyse 5 Semester 1+2 Presentatie / Product Semester 1+2 Presentatie / Product 

      
Live Communicatie 30     
Branding 2 Semester 1+2 Product Semester 1+2 Product 

Experience Marketing 2 Semester 1+2 Product Semester 1+2 Product 

Creatie 3 Semester 1+2 Product Semester 1+2 Product 

Storytelling 3 Semester 1+2 Product Semester 1+2 Product 

Projectmanagement 3 Semester 1+2 Product Semester 1+2 Product 

Crossmedia Events 3 Semester 1+2 Product Semester 1+2 Product 
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Bureaupresentaties 1 Semester 1+2 Assessment Semester 1+2 Assessment 

Project Concepting 6 Semester 1+2 Assessment Semester 1+2 Assessment 

Project Productie Event 6 Semester 1+2 Assessment Semester 1+2 Assessment 

Productie Film  1 Semester 1+2 Product Semester 1+2 Product 

      
Inkoop en Verkoop 30     
Theorie Inkoop en Verkoop 10 Semester 1+2 Toets schriftelijk Semester 1+2 Toets schriftelijk 

Project Spend Analyse 2 Semester 1+2 Presentatie / Product Semester 1+2 Presentatie / Product 

Project Consultancy 2 Semester 1+2 Presentatie / Product Semester 1+2 Presentatie / Product 

Project Sales 2 Semester 1+2 Presentatie / Product Semester 1+2 Presentatie / Product 

Project Excursie 1 Semester 1+2 Presentatie / Product Semester 1+2 Presentatie / Product 

Project Offerte Schrijven 2 Semester 1+2 presentatie / Product Semester 1+2 presentatie / Product 

Project Beursbezoek, bijwonen Gesprekken 1 Semester 1+2 Product Semester 1+2 Product 

Adviesvaardigheden 4 Semester 1+2 Assessment Semester 1+2 Assessment 

Onderhandelingsvaardigheden 4 Semester 1+2 Assessment Semester 1+2 Assessment 

Sales Vaardigheden 2 Semester 1+2 Assessment Semester 1+2 Assessment 

      
Managen van Creativiteit en Innovatie  30     
Persoonlijke Ontwikkeling* 10 Semester 1+2 Portfolio Semester 1+2 Portfolio 

Creatieve en Innovatieve Ontwikkeling* 12 Semester 1+2 Presentatie Semester 1+2 Presentatie 

Project* 8 Semester 1+2 Presentatie Semester 1+2 Presentatie 

 

Bij de met een * aangegeven onderwijseenheden van de Minor Managen van Creativiteit en Innovatie is sprake van verplichte praktische oefeningen (zie 3.5 inrichting en 
verplichte deelname praktische oefeningen). Bij deze onderwijseenheden kan alleen door deelname aan de ingeroosterde bijeenkomsten het gewenste leereffect bereikt 
worden. In deze lessen oefen je vaardigheden, werk je met je teamgenoten aan een beroepsproduct en ontvang je feedback op jouw vaardigheidsniveau, van zowel 
medestudenten als docenten. Zie voor een nadere uitleg de beschrijving van deze minor op  https://minoren.mijnhva.nl/Paginas/default.aspx 

 

Marketing voor niet Marketeers 30     
Strategische Marketing 3 Semester 1+2 Toets schriftelijk Semester 1+2 Toets schriftelijk 

Marketing Communicatie 6 Semester 1+2 Product / Toets schriftelijk Semester 1+2 Product / Toets schriftelijk 

Commerciële Calculaties 3 Semester 1+2 Toets schriftelijk Semester 1+2 Toets schriftelijk 

Bedrijfs Communicatie Nederlands 6 Semester 1+2 Product Semester 1+2 Product 

Sales Management 2 Semester 1+2 Product Semester 1+2 Product 

Bedrijfsbezoeken en Gastsprekers 2 Semester 1+2 Product Semester 1+2 Product 

https://minoren.mijnhva.nl/Paginas/default.aspx
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Marketingproject 8 Semester 1+2 Project Semester 1+2 Project 

      
Waardecreatie in de Sport van Morgen  30     
Nog niet bekend 30 Semester 1+2 Nog niet bekend Semester 1+2 Nog niet bekend 

      

Marketing Tomorrow 30     
Branche Analyse 5 Semester 1+2 Product Semester 1+2 Product 

How to Make Money 5 Semester 1+2 Product Semester 1+2 Product 

How to Innovate 5 Semester 1+2 Product Semester 1+2 Product 

How to Connect 5 Semester 1+2 Product Semester 1+2 Product 

How to Operate 5 Semester 1+2 Product Semester 1+2 Product 

Persoonlijke Ontwikkeling 5 Semester 1+2 Assessment / Product Semester 1+2 Assessment / Product 

      

Ondernemerschap      
StartUp Fase 3 Semester 1+2 Assessment Semester 1+2 Assessment 

Ondernemende Prestaties 7 Semester 1+2 Portfolio Semester 1+2 Portfolio 

Eigen Bedrijf in de Markt zetten 18 Semester 1+2 Assessment Semester 1+2 Assessment 

Eindportfolio 2 Semester 1+2 Paper Semester 1+2 Paper 

      
The Real International Deal 30     
Lead Generation 15 Semester 1+2 Assessment Semester 1+2 Assessment 

Personal Leadership Skills 10 Semester 1+2 Assessment Semester 1+2 Assessment 

Communication within the Team and with the Client 5 Semester 1+2 Assessment Semester 1+2 Assessment 

      

Business Development in Morocco 15     
Business Assignment Morocco 5 Semester 1+2 Presentatie / Product Semester 1+2 Presentatie / Product 

Intercultural sensitivity 5 Semester 1+2 Presentatie / Product Semester 1+2 Presentatie / Product 

History, Society & Language 5 Semester 1+2 Toets mondeling Semester 1+2 Toets mondeling 
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Deeltijd 
Onderwijseenheden Postpropedeutische fase - 60 stp (Jaar 2) 
Studiegidsnummer Werkvorm (wit) 

Toetsvorm (grijs) 
Titel Studie 

punten 
(ECTS) 

Weging 
(%) 

Minimum 
Waarde 
(cijfer) 

Afname 
Centraal: 
door OB 
Decentraal: 
door 
de docent 

Afname 
(Deel)tentamen 
in 

Afname 
Herkansing in 

Semester 1         
2100SF__17 Onderwijseenheid Sales, Inkoop en Finance 28      
2100SF1_17 Onderdelen SF1 Verkoopgesprek 5      
2117SF1_WC Werkcoll. / instructiecollege SF1 Verkoopgesprek WC       
2117SF1_TM Toetsvorm: Toets mondeling SF1 Verkoopgesprek TM  100 5,5 Decentraal Semester 1 - Geheel Op afspraak 

2100SF2_17 Onderdelen SF2 Salesplan 7      
2117SF2_WC Werkcoll. / instructiecollege SF2 Salesplan WC       
2117SF2_PD Toetsvorm: Product SF2 Salesplan PD  100 5,5 Decentraal Semester 1 - Geheel Op afspraak 

2100SF3_17 Onderdelen SF3 Accountplan 5      
2117SF3_WC Werkcoll. / instructiecollege SF3 Accountplan WC       
2117SF3_PD Toetsvorm: Product SF3 Accountplan PD  100 5,5 Decentraal Semester 1 - Geheel Op afspraak 

2100SF4_17 Onderdelen SF4 Sales en Finance 6      
2117SF4_WC Werkcoll. / instructiecollege SF4 Sales WC       
2117SF4_TS Toetsvorm: Toets schriftelijk SF4 Sales en Finance Tent. TS  100 5,5 Centraal Blok 2 - Week 8 Blok 3 - Week 10 

2100SF5_17 Onderdelen SF5 Sales Paper 5      
2117SF5_WC Werkcoll. / instructiecollege SF5 Sales WC       
2117SF5_PA Toetsvorm: Paper / verslag / scriptie SF5 Sales PA  100 5,5 Decentraal Semester 1 - Geheel Op afspraak 

         
2100HEN_13 Onderwijseenheid Engels 2 2      
2113HEN_WC Werkcoll. / instructiecollege EN2 Training English WC       
2113EN2AAS Toetsvorm: Assessment Engels BEC Vantage Speaking AS  50 5,5 Decentraal Semester 1 - Geheel Op afspraak 

2113EN2BTS Toetsvorm: Toets schriftelijk Engels BEC Vantage Listen. TS  50 5,5 Decentraal Semester 1 - Geheel Op afspraak 

         
Semester 2         
2100HSM_13 Onderwijseenheid Strategische Marketing en Management 30      
2100HSM111 Onderdelen SM1 Interculturele Marketing 5      
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2111SM1_WC Werkcoll. / instructiecollege SM1 Interculturele Mark. WC       
2111SM1_OP Toetsvorm: Opdracht  SM1 Interculturele Case OP  100 5,5 Decentraal Semester 2 - Geheel Op afspraak 

2100HSM211 Onderdelen SM2 Commerciële Calculaties 5      
2111SM2_WC Werkcoll. / instructiecollege SM2 Comm. Calculaties WC       
2111SM2_TS Toetsvorm: Toets schriftelijk SM2 Comm. Calculaties Tent. TS  100 5,5 Centraal Blok 3 - Week 9 Blok 4 - Week 10 

2100HSM311 Onderdelen SM3 Strategische Marketing 5      
2111SM3_WC Werkcoll. / instructiecollege SM3 Strategische Marketing WC       
2111SM3_TS Toetsvorm: Toets schriftelijk SM3 Strategische Marketing TS  100 5,5 Centraal Blok 4 - Week 9 Blok 5 - Week 0 

2100HSM413 Onderdelen SM4 Strategische Marketingplan 10      
2111SM4_WC Werkcoll. / instructiecollege SM4 Strateg. Marketingplan WC       
2113SM4_PD Toetsvorm: Product SM4 Strateg. Marketingplan PD  100 5,5 Decentraal Semester 2 - Geheel Op afspraak 

2100SM5_13 Onderdelen SM5 Strategische Marketing PA 5      
2113SM5_WC Werkcoll. / instructiecollege SM5 Strateg.Marketing Paper WC       
2113SM5_PA Toetsvorm: Paper / verslag / scriptie SM5 Strateg.Marketing Paper PA  100 5,5 Decentraal Semester 2 - Geheel Op afspraak 

*Herkansingen op afspraak kunnen in hetzelfde of daaropvolgende blok plaatsvinden 
 

Onderwijseenheden Postpropedeutische fase - 60 stp (Jaar 3) 
Studiegidsnummer Werkvorm (wit) 

Toetsvorm (grijs) 
Titel Studie 

punten 
(ECTS) 

Weging 
(%) 

Minimum 
Waarde 
(cijfer) 

Afname 
Centraal: 
door OB 
Decentraal: 
door 
de docent 

Afname 
(Deel)tentamen 
in 

Afname 
Herkansing 
in 

Semester 1         
3100MC__17 Onderwijseenheid Marketing Communicatie 30      
3100MC1_17 Onderdelen MC1 Communicatieplan 10      
3117MC1_WC Werkcoll. / instructiecollege MC1 Communicatieplan WC       
3117MC1_PD Toetsvorm: Product MC1 Communicatieplan PD  80 5,5 Decentraal Semester 1 - Geheel Op afspraak 

3117MC1_PE Toetsvorm: Presentatie MC1 Communicatieplan PE  20 5,5 Decentraal Semester 1 - Geheel Op afspraak 

3100MC2_17 Onderdelen MC2 Instrumenten- en Mediaplan 10      
3117MC2_WC Werkcoll. / instructiecollege MC2 Instrumenten- & Mediapl WC       
3117MC2_PD Toetsvorm: Product MC2 Mediaplan PD  80 5,5 Decentraal Semester 1 - Geheel Op afspraak 

3117MC2_PE Toetsvorm: Presentatie MC2 Online Marketing PE  20 5,5 Decentraal Semester 1 - Geheel Op afspraak 

3100MC3_17 Onderdelen MC3 Marketing Communicatie 10      
3117MC3_WC Werkcoll. / instructiecollege MC3 Marketing Communicatie WC       
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3117MC3_PO Toetsvorm: Portfolio MC3 Marketing Communicatie PO  70 5,5 Decentraal Semester 1 - Geheel Op afspraak 

3117MC3_PE Toetsvorm: Presentatie MC3 Verdiepingspresentaties PE  30 5,5 Decentraal Semester 1 - Geheel Op afspraak 
*Herkansingen op afspraak kunnen in hetzelfde of daaropvolgende blok plaatsvinden 
 

Onderwijseenheden Postpropedeutische fase - 60 stp (Jaar 4) 
Studiegidsnummer Werkvorm (wit) 

Toetsvorm (grijs) 
Titel Studie 

punten 
(ECTS) 

Weging 
(%) 

Minimum 
Waarde 
(cijfer) 

Afname 
Centraal: 
door OB 
Decentraal: 
door 
de docent 

Afname 
(Deel)tentamen 
in 

Afname 
Herkansing 
in 

Semester 1         
5100PPCE19 Onderwijseenheid Persoonlijke Professionalisering CE 30      
5100PPC119 Onderdelen PP Competentie Niveau 1 5      
5119PP1_AS Toetsvorm: Assessment PP Assessment Niv.1 Gesprek AS  100 5,5 Decentraal Semester 1 - Geheel Op afspraak 

5100PPC219 Onderdelen PP Competentie Niveau 2 15      
5119PP2_AS Toetsvorm: Assessment PP Assessment Niv.2 Gesprek AS  50 5,5 Decentraal Semester 1 - Geheel Op afspraak 

5119PP2_PO Toetsvorm: Portfolio PP Assessment Niv.2 PO  50 5,5 Decentraal Semester 1 - Geheel Op afspraak 

5100PPC319 Onderdelen PP Competentie Niveau 3 10      
5119PP3_AS Toetsvorm: Assessment PP Assessment Niv.3 Gesprek AS  50 5,5 Decentraal Semester 1 - Geheel Op afspraak 

5119PP3_PO Toetsvorm: Portfolio PP Assessment Niv.3 PO  50 5,5 Decentraal Semester 1 - Geheel Op afspraak 

         
Semester 2         
4100AO4_19 Onderwijseenheid Afstudeeropdracht 30      
4119AO4_WC Werkcoll. / instructiecollege AO Afstudeeropdracht 4.0 WC       
4119AO4_PD Toetsvorm: Product AO Afstudeeropdracht 4.0 PD  100 5,5 Decentraal Semester 2 - Geheel Op afspraak 

*Herkansingen op afspraak kunnen in hetzelfde of daaropvolgende blok plaatsvinden 

Voor de deeltijdse variant geldt dat de onderwijseenheden een “koninklijke route” kennen, echter ze zijn in willekeurige volgorde te volgen. 
In afwijking van het hiervoor bepaalde gelden binnen de hoofdfase van de deeltijdse variant de volgende regels met betrekking tot de afstudeeropdracht: 

a) De onderwijseenheid persoonlijke professionalisering wordt gestart bij aanvang van semester 2 en voor aanvang van de afstudeeropdracht moet het 
niveau 2 assessment behaald zijn. 

b) Voor aanvang van de afstudeeropdracht moeten tenminste twee vakinhoudelijke semesters uit de hoofdfase zijn afgerond. 
c) Het niveau 3 assessment uit de onderwijseenheid Persoonlijke Professionalisering moet zijn afgerond voordat de afstudeeropdracht wordt ingeleverd. 

Indien aan deze voorwaarde niet voldaan is wordt het afstudeergesprek doorgeschoven naar de eerst volgende ronde. 
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Onderwijseenheden Minoren - 30 stp 
Studiegidsnummer Werkvorm (wit) 

Toetsvorm (grijs) 
Titel Studie 

punte
n 

(ECTS) 

Wegin
g 

(%) 

Minimu
m 

Waarde 
(cijfer) 

Afname 
Centraal: 
door OB 
Decentraal
: door 
de docent 

Afname 
(Deel)tentamen 
in 

Afname 
Herkansing in 

Minoren 15 EC         
         
6000MMDM19 Minor Digital Marketing 15      
6100DM__18 Onderwijseenheid Digital Marketing 15      
6100DM1_18 Onderdelen DM1 Digital Marketing Campaign 9      
6118DM1_WC Werkcoll. / instructiecollege DM1 Digital Marketing Camp. WC       
6118DM11AS Toetsvorm: Assessment DM1 DataDriven E-mark. Prtk AS  67 5,5 Decentraal Blok 3 - Geheel Op afspraak 

6118DM12OP Toetsvorm: Opdracht  DM1 Digital Marketing Refl. OP  33 5,5 Decentraal Blok 3 - Geheel Op afspraak 

6100DM2_18 Onderdelen DM2 Social Media Assignment 6      
6118DM2_WC Werkcoll. / instructiecollege DM2 Social Media Assignment WC       
6118DM2_AS Toetsvorm: Assessment DM2 Social Media Assignment AS  100 5,5 Decentraal Blok 3 - Geheel Op afspraak 

          
         
6000MMNM19 Minor Neuromarketing 15      
6100NM__17 Onderwijseenheid Neuromarketing 15      
6100NM1_17 Onderdelen NM1 Neuromarketing Theorie 6      
6117NM1_WC Werkcoll. / instructiecollege NM1 Neuromarketing Theorie WC       
6117NM1_TS Toetsvorm: Toets schriftelijk NM1 Neuromarketing Theorie TS  100 5,5 Centraal Blok 4 - Week 9 Blok 5 - Week 0 

6100NM2_17 Onderdelen NM2 Neuromark. in de Praktijk  9      
6117NM2_WC Werkcoll. / instructiecollege NM2 Neuromark. in de Prakt. WC       
6117NM21OP Toetsvorm: Opdracht  NM2 Neuromarketing Praktijk OP  67 5,5 Decentraal Blok 4 - Geheel Op afspraak 

6117NM22OP Toetsvorm: Opdracht  NM2 Neuromarketing Ethiek OP  33 5,5 Decentraal Blok 4 - Geheel Op afspraak 

          
         
6000MMSE19 Minor Search Engine Optimisation 15      
6100SE__19 Onderwijseenheid Search Engine Optimisation 15      
6100SE1_19 Onderdelen SEO1 plan 10      
6119SE1_WC Werkcoll. / instructiecollege SE1 Searche Engine Opt.  WC       
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6119SE1_PD Toetsvorm: Product SE1 Search Engine Opt. plan PD  100 5,5 Decentraal Blok 1 - Geheel Op afspraak 

6100SE2_19 Onderdelen SEO2 pitch 5      
6119SE2_WC Werkcoll. / instructiecollege SE2 Search Engine Opt.  WC       
6119SE2_PE Toetsvorm: Presentatie SE2 Pitch SEO PE  100 5,5 Decentraal Blok 1 - Geheel Op afspraak 

          
         
6000MMSU19 Minor Sustainability 15      
6100SUB_17 Onderwijseenheid Sustainability 15      
1100MB4_17 Onderdelen MB4 MC Tentamen Sustainab. 5      
1117MB4_WC Werkcoll. / instructiecollege MB4 MC Tentamen Sustainab. WC       

1117MB4_TS Toetsvorm: Toets schriftelijk MB4 MC Tentamen Sustainab. TS  100 5,5 Centraal Blok 2 - Week 8 
Blok 3 - Week 
10 

1100MB5_17 Onderdelen MB5 Businessplan Sustainab. 5      
1117MB5_WC Werkcoll. / instructiecollege MB5 Businessplan Sustainab. WC       
1117MB5_PD Toetsvorm: Product MB5 Businessplan Sustainab. PD  100 5,5 Decentraal Blok 2 - Geheel Op afspraak 

1100MB6_17 Onderdelen MB6 Transferdossier Sustainab. 5      
1117MB6_WC Werkcoll. / instructiecollege MB6 Transferdoss.Sustainab. WC       

1117MB6_PA 
Toetsvorm: Paper / verslag / 
scriptie MB6 Transferdoss.Sustainab. PA  100 5,5 Decentraal Blok 2 - Geheel Op afspraak 

          
         
6000MMGS19 Minor Global Business Skills 15      
6100COPR16 Onderwijseenheid Country Profile 8      
6116COPRWC Werkcoll. / instructiecollege Country Profile WC       
6116COPRBG Begeleiding / consultancy Country Profile BG       
6116COPRTS Toetsvorm: Toets schriftelijk Country Profile TS  100 5,5 Decentraal Blok 1 - Geheel Op afspraak 

6100INSU18 Onderwijseenheid International Survey 3      
6118INSUWC Werkcoll. / instructiecollege International Survey WC       
6118INSUBG Begeleiding / consultancy International Survey BG       
6118INS1TS Toetsvorm: Toets schriftelijk International Survey 1 TS  100 5,5 Decentraal Blok 1 - Geheel Op afspraak 

6100INTV16 Onderwijseenheid Interviews 2      
6116INTVWC Werkcoll. / instructiecollege Interviews WC       
6116INTVBG Begeleiding / consultancy Interviews BG       
6116INTVTS Toetsvorm: Toets schriftelijk Interviews TS  100 5,5 Decentraal Blok 1 - Geheel Op afspraak 

6100PEAS18 Onderwijseenheid Personal Assignment 2      
6118PEASWC Werkcoll. / instructiecollege Personal Assignment WC       
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6118PEASBG Begeleiding / consultancy Personal Assignment BG       
6118PEASTS Toetsvorm: Toets schriftelijk Personal Assignment TS  100 5,5 Decentraal   
          
Voorbereiding 
Afstuderen         
op eigen Onderneming         
         
6000MEOO19 Minor Oriëntatie op eigen Onderneming  15      
6100EOO_17 Onderwijseenheid Oriëntatie op eigen Onderneming  15      
6100EO1_17 Onderdelen EO1 Business Idee Canvas Mode 5      
6117EO1_WC Werkcoll. / instructiecollege EO1 Busin. Idee Canvas Mode WC       
6117EO1_PD Toetsvorm: Product EO2 Busin. Idee Canvas Mode PD  100 5,5 Decentraal Blok 1 - Geheel Op afspraak 

6100EO2_17 Onderdelen E02 Masterclasses Oriëntatie 5      
6117EO2_WC Werkcoll. / instructiecollege E02 Masterclasses Oriëntat. WC       
6117EO21PD Toetsvorm: Product EO2 Value Creation PD  33 5,5 Decentraal Blok 1 - Geheel Op afspraak 

6117EO22PD Toetsvorm: Product EO2 Customer Segments PD  33 5,5 Decentraal Blok 1 - Geheel Op afspraak 

6117EO23PD Toetsvorm: Product EO2 Value Proposition   PD  34 5,5 Decentraal Blok 1 - Geheel Op afspraak 

6100EO3_17 Onderdelen EO3 Expert Meeting Organiseren 5      
6117EO3_WC Werkcoll. / instructiecollege EO3 Expert Meeting Org.ser. WC       
6117EO3_PD Toetsvorm: Product EO3 Expert Meeting Org.ser. PD  100 5,5 Decentraal Blok 1 - Geheel Op afspraak 

          
         
6000MEOV19 Minor Verdieping op eigen Onderneming 15      
6100EOV_17 Onderwijseenheid Verdieping op eigen Onderneming 15      
6100EO4_17 Onderdelen EO4 Haalbaarheid Vooronderzoek 5      
6117EO4_WC Werkcoll. / instructiecollege EO4 Haalbaarheid Vooronderz WC       
6117EO4_PD Toetsvorm: Product EO4 Haalbaarheid Vooronderz PD  100 5,5 Decentraal Blok 2 - Geheel Op afspraak 

6100EO5_17 Onderdelen EO5 Masterclasses Verdieping 5      
6117EO5_WC Werkcoll. / instructiecollege EO5 Masterclasses Verdiepi. WC       
6117EO51PD Toetsvorm: Product EO5 Analyse en Onderzoek PD  33 5,5 Decentraal Blok 2 - Geheel Op afspraak 

6117EO52PD Toetsvorm: Product EO5 Strategie en Business  PD  33 5,5 Decentraal Blok 2 - Geheel Op afspraak 

6117EO53PD Toetsvorm: Product EO5 Financiële Verantwoord. PD  34 5,5 Decentraal Blok 2 - Geheel Op afspraak 

6100EO6_17 Onderdelen EO6 Creatie en Concept 5      
6117EO6_WC Werkcoll. / instructiecollege EO6 Creatie en Concept WC       
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6117EO6_PD Toetsvorm: Product EO6 Creatie en Concept PD  100 5,5 Decentraal Blok 2 - Geheel Op afspraak 

          
Minoren 30 EC         
         
6000MBEN19 Minor Business English 30      
6100BRW_17 Onderwijseenheid BEC Higher Reading and Writing 12      
6117BRW_WC Werkcoll. / instructiecollege BEC Higher Reading and Wri. WC       
6117BRWRTS Toetsvorm: Toets schriftelijk BEC Higher Reading TS  50 1,0 Centraal Blok 1 - Week 9 Blok 2 - Week 9 

6117BRHWTS Toetsvorm: Toets schriftelijk BEC Higher Writing TS  50 1,0 Centraal Blok 1 - Week 9 Blok 2 - Week 9 

6100BLS_17 Onderwijseenheid BEC Higher Listening and Speaking 12      
6117BLS_WC Werkcoll. / instructiecollege BEC Higher Listening&Speak WC       

6117BLSSAS Toetsvorm: Assessment BEC Higher Speaking AS  50 1,0 Decentraal 
Semester 1 - 
Geheel Op afspraak 

6117BLSLTS Toetsvorm: Toets schriftelijk BEC Higher Listening TS  50 1,0 Decentraal 
Semester 1 - 
Geheel Op afspraak 

6100BLP17 Onderwijseenheid English Language Portfolio 6      
6117BLP_WC Werkcoll. / instructiecollege English Language Portfolio WC       

6117BLP_PO Toetsvorm: Portfolio English Language Portfolio  PO  100 5,5 Decentraal 
Semester 1 - 
Geheel Op afspraak 

          
         
6000MCBD19 Minor Cross Cultural Business Skills 30      
6100MTEX16 Onderwijseenheid Mid Term Exam 5      
6116MTEXHC Hoorcollege Mid Term Exam HC       
6116MTEXTD Toetsvorm: Toets digitaal Mid Term Exam TD  100 5,5 Centraal Blok 1 - Week 8 Blok 2 - Week 8 

6100COPR16 Onderwijseenheid Country Profile 8      
6116COPRWC Werkcoll. / instructiecollege Country Profile WC       
6116COPRBG Begeleiding / consultancy Country Profile BG       
6116COPRTS Toetsvorm: Toets schriftelijk Country Profile TS  100 5,5 Decentraal Blok 1 - Geheel Op afspraak 

6100INSU18 Onderwijseenheid International Survey 6      
6118INSUWC Werkcoll. / instructiecollege International Survey WC       
6118INSUBG Begeleiding / consultancy International Survey BG       
6118INS1TS Toetsvorm: Toets schriftelijk International Survey 1 TS   5,5 Decentraal Blok 1 - Geheel Op afspraak 

6118INS2TS Toetsvorm: Toets schriftelijk International Survey 2 TS  100 5,5    
6100INTV16 Onderwijseenheid Interviews 2      
6116INTVWC Werkcoll. / instructiecollege Interviews WC       
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6116INTVBG Begeleiding / consultancy Interviews BG       
6116INTVTS Toetsvorm: Toets schriftelijk Interviews TS  100 5,5 Decentraal Blok 1 - Geheel Op afspraak 

6100FIEX16 Onderwijseenheid Final Exam 5      
6116FIEXHC Hoorcollege Final Exam HC       
6116FIEXTD Toetsvorm: Toets digitaal Final Exam TD  100 5,5 Centraal Blok 2 - Week 4 Blok 2 - Week 8 

6100STA_16 Onderwijseenheid Stream Task 4      
6116STA_BG Begeleiding / consultancy Stream Task BG       
6116STA_AS Toetsvorm: Assessment Stream Task AS  100 5,5 Decentraal Blok 2 - Week 5 Op afspraak 

          
         

6000MGBC19 Minor 
Global Branding and Cambridge 
English 30      

6100HRW_16 Onderwijseenheid BEC Higher Reading and Writing 6      
6116HRW_WC Werkcoll. / instructiecollege BEC Higher reading & Writin WC       
6116HRWRTS Toetsvorm: Toets schriftelijk BEC Higher Reading TS  50 1,0 Centraal Blok 1 - Week 9 Blok 2 - Week 9 

6116HRWWTS Toetsvorm: Toets schriftelijk BEC Higher Writing TS  50 1,0 Centraal Blok 1 - Week 9 Blok 2 - Week 9 

6100GBW_14 Onderwijseenheid Global Branding Written Exam 6      
6114GBW_WC Werkcoll. / instructiecollege Global Branding Writt. Exam WC       

6114GBW_TS Toetsvorm: Toets schriftelijk Global Branding Writt. Exam TS  100 5,5 Centraal Blok 2 - Week 8 
Blok 3 - Week 
10 

6100HLS_16 Onderwijseenheid BEC Higher Listening and Speaking 6      
6116HLS_WC Werkcoll. / instructiecollege BEC Higher Listening&Speak WC       

6116HLSLTS Toetsvorm: Toets schriftelijk BEC Higher Listening TS  50 1,0 Decentraal 
Semester 1 - 
Geheel Op afspraak 

6116HLSSTM Toetsvorm: Toets mondeling BEC Higher Speaking TM  50 1,0 Decentraal 
Semester 1 - 
Geheel Op afspraak 

6100GBP_14 Onderwijseenheid Global Branding Project 6      
6114GBP_WC Werkcoll. / instructiecollege Global Branding Project WC       

6114GBP_AS Toetsvorm: Assessment Global Branding Project AS  100 5,5 Decentraal 
Semester 1 - 
Geheel Op afspraak 

6100ELP_14 Onderwijseenheid English Language Portfolio 6      
6114ELP_WC Werkcoll. / instructiecollege English Language Portfolio WC       

6114ELP_AS Toetsvorm: Assessment English Language Portfolio AS  100 5,5 Decentraal 
Semester 1 - 
Geheel Op afspraak 

*Herkansingen op afspraak kunnen in hetzelfde of daaropvolgende blok plaatsvinden 
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9.3 Versneld programma 
 

Niet van toepassing 
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9.4 Driejarig traject voor vwo’ers 
 

Opleiding:                  commerciële economie VWO rt vt 
Variant:                      voltijd 
Studieplan:                52321 
CROHO-nummer:     34402 

 
Onderwijseenheden Postpropedeutische fase - 60 stp (Jaar 1/2) 
Onderwijseenheid Aantal 

EC 
Tentamen- 
moment 

Toetsvorm(en) Herkansing Toetsvorm(en)  

Project 1: Marktonderzoek* 7 Blok 1 Product / Toets digitaal Blok 4 Product / Toets digitaal 

Marketing Theorie 1 5 Blok 1 Toets schriftelijk Blok 3 Toets schriftelijk 

Project 2: Sales* 7 Blok 2 Product / Toets digitaal / Toets mondeling Blok 4 Product / Toets digitaal / Toets mondeling 

Marketing Theorie 2 5 Blok 2 Toets schriftelijk Blok 3 Toets schriftelijk 

Project 3: Marketing en communicatie* 7 Blok 3 Product / Toets schriftelijk Blok 4 Product / Toets schriftelijk 

Marketing Theorie 3 5 Blok 3 Toets schriftelijk Blok 4 Toets schriftelijk 

Project 4: International Marketing* 7 Blok 4 Product / Toets schriftelijk Blok 4 Product / Toets schriftelijk 

Marketing Theorie 4 5 Blok 4 Product / Toets digitaal Blok 1+4 Toets digitaal 

Business English 4 Blok 1+2+3+4 Portfolio / Presentatie / Product / Toets schriftelijk Blok 4 Assessment / Toets schriftelijk 

Communicatieve Vaardigheden* 4 Blok 1+2+3+4 Assessment / Product / Toets digitaal Blok 4 Assessment / Toets digitaal 

Personal Branding* 4 Blok 1+2+3+4 Assessment / Product Blok 4 Product 
 
Bij de volgende onderwijseenheden is sprake van verplichte praktische oefeningen (zie 3.5 inrichting en verplichte deelname praktische oefeningen): de modules Project 1 t/m 4,  Personal Branding, 
en Communicatieve Vaardigheden. Bij deze onderwijseenheden kan alleen door deelname aan de ingeroosterde bijeenkomsten het gewenste leereffect bereikt worden. In deze lessen oefen je 
vaardigheden, werk je met je teamgenoten aan een beroepsproduct en ontvang je feedback op jouw vaardigheidsniveau, van zowel medestudenten als docenten. In de lessentabel staat bij de 
onderwijseenheden met praktische oefening waarbij aanwezigheid geldt een * aangegeven. 
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Onderwijseenheden Postpropedeutische fase - 60 stp (Jaar 3) 
Onderwijseenheid Aantal 

EC 
Tentamen- 
moment 

Toetsvorm(en) Herkansing Toetsvorm(en)  

Stage 30 Semester 1 Assessment / Product Semester 1 Assessment / Product 

Minor 30     
 

Instroomeisen minor en stage: 

- Om te mogen starten met de minor 45 ECTS van jaar 1/2 zijn behaald en om te mogen starten met de stage 50 ECTS van jaar 1/2, waaronder de module PB. 
 

Onderwijseenheden Postpropedeutische fase - 60 stp (Jaar 4) 
Onderwijseenheid Aantal 

EC 
Tentamen- 
moment 

Toetsvorm(en) Herkansing Toetsvorm(en)  

Verplichte vakken jaar 4      
De Maatschappij Ben Jij* 5 Blok 1+3 Product Blok 1+3 Product 

CE09: Strategische Marketing Planning 5 Blok 1+3 Presentatie / Toets schriftelijk Blok 2+4 Toets schriftelijk 

CE10: Market Insights Management 5 Blok 1+3 Product / Toets schriftelijk Blok 2+4 Toets schriftelijk 

      
Afstudeervariant 1      
Project 9: Marketingconsultant* 12 Blok 2+4 Product Blok 4 Product 

Afstudeeropdracht  25 Blok 1+2+3+4 Product Blok 1+2+3+4 Product 

Personal Branding* 2 Blok 1+2+3+4 Assessment Blok 1+2+3+4 Assessment 

      
Afstudeervariant 2      
Projectgericht afstuderen 39 Blok 1+2+3+4 Assessment Blok 1+2+3+4 Assessment 

      
Keuzevakken jaar 4      
Sport en Media 3 Blok 2+4 Product Blok 3 Product 

Gender Blender 3 Blok 1+2+3+4 Paper / Product Blok 1+2+3+4 Paper / Product 

Experience Internationaal Teamwork 3 Blok 1+2+3+4 Product Blok 1+2+3+4 Product 

Leiderschap 3 Blok 1+2+3+4 Paper Blok 1+2+3+4 Paper 

Change Management 3 Blok 1+2+3+4 Product / Toets schriftelijk Blok 1+2+3+4 Product / Toets schriftelijk 

Innovation Lab 3 Blok 1+2+3+4 Product Blok 1+2+3+4 Product 
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Neuromarketing 3 Blok 1+2+3+4 Product Blok 1+2+3+4 Product 

Ondernemen in Familiebedrijven 3 Blok 1+2+3+4 Product Blok 1+2+3+4 Product 

New Digital Technologies 3 Blok 1+2+3+4 Product Blok 1+2+3+4 Product 

Thinkers 50 3 Blok 1+2+3+4 Product Blok 1+2+3+4 Product 
 
Bij de volgende onderwijseenheden is sprake van verplichte praktische oefeningen (zie 3.5 inrichting en verplichte deelname praktische oefeningen): de modules Project 9,  Personal Branding en de 
afstudeerrichting specifieke vakken. Bij deze onderwijseenheden kan alleen door deelname aan de ingeroosterde bijeenkomsten het gewenste leereffect bereikt worden. In deze lessen oefen je 
vaardigheden, werk je met je teamgenoten aan een beroepsproduct en ontvang je feedback op jouw vaardigheidsniveau, van zowel medestudenten als docenten. In de lessentabel staat bij de 
onderwijseenheden met praktische oefening waarbij aanwezigheid geldt een * aangegeven. 

 
**Aanbod keuzevakken jaar 4 onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen. 
 
- Met 110 ECTS (jaar 1/2 en stage afgerond) is een student toelaatbaar tot de vakken CE10 Marketing insights management en CE09 Strategische marketing planning; 
- Voor P9 (Marketingconsultant project) geldt: minimaal een 4.0 behaald voor deeltoets 1 en deelgenomen aan deeltoets 2 van CE9 (Strategische marketing planning); 
- Voor de afstudeeropdracht en projectgericht afstuderen: 130 ECTS waaronder CE10 Marketing insights management en CE9 Strategische marketing planning behaald 
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9.5 Speciale trajecten 

Toetsprogramma speciale trajecten 2019-2020 
Topsportregeling Johan Cruyff Academy Amsterdam 

    
Paragraaf 1 Doelstelling Johan Cruyff Academy 

 
1.1 Doelstelling van de Johan Cruyff Academy, hierna tevens  te noemen JCA, is het voor topsporttalenten, huidige en aan komende top-

sporters mogelijk te maken hun studie Commerciële Economie, afstudeerrichting Sportmarketing, Faculteit Business en Economie aan 
de Hogeschool van Amsterdam te combineren met hun sportactiviteiten. 

 

Paragraaf 2  Reikwijdte topsportersregeling 

 

2.1 Deze Regeling is opgesteld als aanvulling op de Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Commerciële Economie (de OER) en is in 
de OER als bijlage opgenomen. Deze Regeling heeft betrekking op de studenten die staan ingeschreven als student bij de voltijdse vari-
ant van de opleiding Commerciële Economie, Faculteit Business en Economie, afstudeerrichting Johan Cruyff Academy. 

2.2 Deze regeling geldt ook voor JCA studenten die deelnemen aan de Minor Marketing en Management van de Georganiseerde Sport 
(MMGS). Deze minor is speciaal ingericht om het combineren van een minor en topsport mogelijk te maken 

2.3 Deze Regeling bevat bepalingen welke de combinatie van topsport en een hbo-opleiding mogelijk dienen te maken, zoveel mogelijk re-
kening houdend met de topsportverplichtingen van de studenten. 

2.4 De topsportcoördinator van de Johan Cruyff Academy geeft namens de Examencommissie van de opleiding Commerciële Economie / 
Johan Cruyff Academy uitvoering aan deze Regeling. 

2.5 De topsportcoördinator bepaalt bij aanvang van elk collegejaar of de student in aanmerking komt voor deze regeling  
2.6 Deze Regeling is opgesteld als aanvulling op de HvA/UvA brede topsportregeling, gespecificeerd voor de Johan Cruyff Academy. JCA 

studenten die ook voldoen aan de HvA brede topsporteisen, ontvangen bij aanvang van het studiejaar vanuit de Topsport Academie 
Amsterdam (TAA) een HvA topsportverklaring. 
 

 
Paragraaf 3     Onderwijsverplichtingen in de onderwijsweken 
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3.1 De student neemt conform het rooster van zijn/haar groep deel aan het onderwijs. Student heeft maximaal 3 lesdagen tussen 09:20 en 
14:30 uur. In uitzonderlijke gevallen (bijzondere bijeenkomsten en toetsing) kan hiervan worden afgeweken. 

3.2 De student kan, met kennisgeving, onderwijsonderdelen niet bijwonen, wegens: 
a. (verplichte) trainingsverplichtingen; 
b. trainingskamp; 
c. wedstrijd; 
d. medische sportzorg die niet anders in te plannen is. 

3.3 Indien een student op het begintijdstip van een onderwijsonderdeel aanwezig is en wegens verplichtingen genoemd in artikel 3.2 voortij-
dig het onderwijsonderdeel dient te verlaten, dan dient de student dat vooraf en uiterlijk bij aanvang van het onderwijsonderdeel aan de 
betreffende opleider te melden. Het voortijdig verlaten van onderwijsonderdelen waarbij participatie wordt verlangd, dient voor de 
voortgang van dit onderdeel zoveel mogelijk te worden vermeden. 

3.4  Indien de student wegens activiteiten genoemd in artikel 3.2 niet aan een verplichte onderwijsonderdelen kan deelnemen, dan dient dat 
uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan betreffend onderwijsonderdeel, aan de coach en de topsportcoördinator (met redenen) te wor-
den medegedeeld. 

3.5 Indien de student wegens activiteiten genoemd in artikel 3.2 gedurende het gehele blok niet aan groepsopdrachten met andere studen-
ten kan deelnemen, dan dient daarvoor eerst toestemming voor te worden gegeven door de topsportcoördinator.  

 
 
 
Paragraaf 4 Deelname aan toetsen 

 

4.1 De student neemt conform het toetsrooster deel aan toetsen en schrijft zich ook conform reguliere vereisten in om deel te nemen aan 
(her)toetsen. De opleiding zorgt er zoveel mogelijk voor dat toetstijden binnen de aangegeven lesdagen en tijden vallen als in artikel 3.1. 

4.2  Indien de student wegens activiteiten genoemd in artikel 3.2 niet aan de schriftelijke toets kan deelnemen, dan dient daarvoor eerst het 
aanvraagformulier sporttoets te worden ingevuld. Dit formulier dient uiterlijk vijf werkdagen voorafgaande aan het betreffende toetson-
derdeel ondertekend aan de Personal Branding docent te worden gegeven (zie procedure sporttoets) 

4.3      Indien de student wegens activiteiten genoemd in artikel 3.2 niet aan 
mondelinge toetsen kan deelnemen, dan dient daarvoor eerst eerst het aanvraagformulier sporttoets te worden ingevuld. Dit formulier 
dient uiterlijk vijf werkdagen voorafgaande aan de betreffende mondelinge toets ondertekend aan de Personal Branding docent te worden 
gegeven.  

4.4.1 De door de student wegens activiteiten genoemd in artikel 3.2 (lessen of toetsen) kunnen op de door de opleiding ingeroosterde        
tijdstippen door de student tijdens de herkansing worden gedaan of, in overleg, op een ander moment indien activiteiten genoemd in 
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artikel 3.2 daarom vragen. De opleiding werkt, indien haalbaar en met toestemming van de examencommissie, op basis van een man-
daat mee aan toetsing op afstand. De topsportcoördinator JCA en examencommissie leggen vast in een mandaat in welke gevallen en 
onder welke omstandigheden dit goedgekeurd wordt. 

4.5        Indien de eerste mogelijkheid van toetsing de geroosterde herkansing 
van de student is, heeft de student, indien daar de noodzaak aanwezig voor is, recht opeen tweede toetsmogelijkheid als herkansing  
wanneer de student hiervoor in aanmerking op basis van artikel 3.2. 

4.5.1 De student dient uiterlijk één week na het bekend worden van de resultaten van de herkansing, bij de Personal Branding docent alsmede 
de topsportcoördinator,  een tweede toetsmogelijkheid aan te vragen. 

4.5.2 In overleg met de examencommissie kan op grond van topsport worden afgeweken van het deelnemen aan deeltoetsen en kan direct 
gebruik gemaakt worden van de integrale toetsing 

4.5.3  Er kan worden afgeweken van de regeling van het vervallen van studiepunten van deeltoetsen uit het voorgaande studiejaar, conform 
het mandaat zoals is vastgelegd tussen de examencommissie en de topsportcoördinator JCA. 

 

 

Paragraaf 5 Afronding office projecten 

 

5.1 Indien de student wegens activiteiten vernoemd in artikel 3.2 niet op het door de opleiding ingeroosterde tijdstip aanwezig kan zijn, zal 
de  afronding van de office op een ander tijdstip dan wel vorm door de student worden afgerond. 

5.2 Voor afwezigheid overeenkomstig artikel 5.1 dient vooraf toestemming te worden gegeven door de coach/officebegeleider. Dit verzoek 
dient uiterlijk vijf werkdagen voorafgaande aan de office bijeenkomst aan de officebegeleider alsmede de coach te worden gericht. 

 

Paragraaf 6 Leervormen en opdrachten 

 

6.1  Indien de student wegens activiteiten vernoemd in artikel 3.2 niet in staat is om onderwijsonderdelen danwel de afronding van deze 
onderdelen bij te wonen, dient er een passende oplossing , aangedragen door de student en goedgekeurd door de opleiding,  te worden 
gevonden. 

6.2  Indien de student conform art. 6.1 wegens topsportredenen genoemd in artikel 3.2 gebruik maakt van een ander dan de reguliere leer-
en/of werkvorm, dient dit te worden goedgekeurd door de topsportcoördinator. 



 

51 
Onderwijs- en examenregeling Opleiding Commerciële Economie 2019-2020 
 

6.3 Studenten tonen hun competentieontwikkeling op het CE opleidingsprofiel zowel aan d.m.v. reguliere onderwijsactiviteiten en toetsen 
als aan de hand van hun topsportervaring. Deze competentieontwikkeling wordt geborgd in een jaarlijks eindportfolio dat studenten 
afronden met een assessmentgesprek. 

 

Paragraaf 7 Tijd en plaatsonafhankelijk studeren 

 

7.1 Indien de student niet in staat is om tijdens activiteiten genoemd in artikel 3.2 fysiek aanwezig te zijn, dient binnen het bestaande onder-
wijs concept CE2.0 naar een oplossing gezocht te worden om voldoende informatie omtrent de studie te verwerven dmv digitale contac-
turen  

7.2 Indien de student niet in staat is om tijdens activiteiten genoemd in artikel 3.2 fysiek aanwezig te zijn, en dit niet binnen het  bestaande 
onderwijs concept CE2.0 kan worden opgelost, dient er een passende oplossing , aangedragen door de student,  te worden gevonden 
om tijd en plaats onafhankelijk studieonderdelen te volgen. 

7.3 Indien de student conform art. 7.2 wegens topsportredenen genoemd in artikel 3.2 gebruik maakt van een afwijkende vorm van tijd en 
plaatsonafhankelijk studeren, dient dit goed worden gekeurd door de topsportcoördinator, op basis van het mandaat tussen examen-
commissie en de topsportcoördinator JCA. 

 

Paragraaf 8 Sportlessen 

 

8.1  Topsportstudenten, vallend onder de JCA topsportregeling worden ontheven van actieve sportparticipatie, aangeboden binnen het 
CE2.0 concept, tenzij student er zelf om verzoekt wel deel te nemen. 

8.2  Topsportstudenten vallend onder artikel 8.1 die niet deelnemen, krijgen een alternatief onderwijsprogramma aangeboden om de Perso-
nal Branding lijn en het onderdeel Physical Awareness daarbinnen op HBO niveau af te ronden. 

 

Paragraaf 9 Year round education 
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9.1 Indien de student wegens activiteiten vernoemd in artikel 3.2 studievertraging oploopt of zijn studie op een zeker moment wil versnel-
len, biedt de JCA onderwijsonderdelen aan gedurende het gehele studiejaar (van 01 sept tot 31 aug). 

9.2 Indien een student gebruik wil maken van de in artikel 9.1 genoemde onderwijsonderdelen dient vooraf toestemming te worden gege-
ven door de topsportcoördinator. 

 

Paragraaf 10     Wijzigingen 

 

10.1 Geen wijzigingen vinden plaats die van toepassing zijn op het lopende studiejaar, tenzij de belangen van de studenten daartoe redelij-
kerwijs niet worden geschaad. 

 

10.2 Wijzigingen in deze Regeling wordt door de Examencommissie bij afzonderlijk schriftelijk besluit vastgesteld. 

  

 

Paragraaf 11      Onvoorziene gevallen 

 
11.1  Over zaken waarin deze regeling niet voorziet, wordt door de daarvoor het meest in 

   aanmerking komende instantie een beslissing genomen, hetzij de topsportcoördinator 
              hetzij de Examencommissie. 
 
 
 

9.6 Onderwijseenheden die verjaren 
  
Niet van toepassing  
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Hoofdstuk 10 Begrippen 
 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

• afstudeerprogramma: de onderwijseenheden die tezamen de beoordeling van de eindkwalificaties van de opleiding vormen; 

• afstudeerrichting: een specialisatie binnen de opleiding als bedoeld in artikel 7.13 WHW, niet zijnde een minor; 

• beoordeling: de vaststelling door een examinator in welke mate de student of extraneus heeft voldaan aan de geformuleerde eisen voor een bepaalde 
onderwijseenheid of een bepaald onderdeel van de onderwijseenheid; 

• College van beroep voor de examens (COBEX): college als bedoeld in artikel 7.60 WHW; 

• college van bestuur: het instellingsbestuur als bedoeld in artikel 1.1 en 10.8 WHW; 

• competentie: een integraal geheel van beroepskennis, -houding en -vaardigheden dat een persoon nodig heeft om binnen relevante beroepscontexten 
adequaat te kunnen functioneren; 

• decaan: leidinggevende van de faculteit waartoe de opleiding behoort; 

• deelraad: raad als bedoeld in artikel 10.25 WHW; 

• deeltentamen: een deeltentamen is een onderdeel van een tentamen waaraan een deelbeoordeling (deelcijfer) is verbonden. Op basis van een 
deeltentamen kunnen geen studiepunten (EC) worden toegekend. Aan het deelcijfer kunnen geen rechten worden ontleend. De studiepunten worden 
toegekend als de volledige onderwijseenheid met een voldoende resultaat is afgesloten. De (eind)beoordeling van de onderwijseenheid is een besluit met 
rechtsgevolg waartegen beroep mogelijk is; 

• driejarig traject voor vwo’ers: versneld traject als bedoeld in artikel 7.9a WHW, met een studielast van 180 studiepunten; 

• eindkwalificaties: omschrijving van het eindniveau van de opleiding; 

• eindwerkstuk: het eindproduct van een onderwijseenheid waarbij de (of een deel van de) eindkwalificaties van de opleiding worden beoordeeld; 

• extraneus: studenten die geen onderwijs volgen en alleen tentamens afleggen; 

• examen: afsluitend onderdeel van een opleiding als bedoeld in artikel 7.3 WHW of de propedeutische fase als bedoeld in artikel 7.8 WHW; 

• examencommissie: commissie als bedoeld in artikel 7.12 WHW; 

• examinator: persoon als bedoeld in artikel 7.12c WHW, niet zijnde een student of extraneus; 

• faculteit: organisatorische eenheid waarbinnen door de instelling onderwijs wordt aangeboden; 

• fraude: gedraging als bedoeld in artikel 4.6 van deze regeling;  
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• gedragscode studentendecanen: gedragscode studentendecanen Hogeschool van Amsterdam, vastgesteld door het college van bestuur op 8 mei 2008;  

• geïntegreerde herkansing: één tentamen dat in de plaats van twee of meer deeltentamens de tweede gelegenheid vormt; 

• gemeenschappelijke propedeuse: een door het college van bestuur goedgekeurd eerste jaar waarbij meerdere CROHO-opleidingen een gemeenschappelijk 
opleidingsprogramma aan de propedeusestudenten aanbieden; 

• gewogen gemiddelde: berekening van het gemiddelde eindcijfer waarbij de omvang in studiepunten van de onderwijseenheden wordt meegewogen; 

• honoursprogramma: traject gericht op een hoger kennisniveau voor hoofdfasestudenten; 

• hoofdfase: de fase van de opleiding volgend op de propedeuse (post-propedeutische fase); 

• instelling: de Hogeschool van Amsterdam; 

• leerroute: een door het college van bestuur goedgekeurd opleidingsprogramma dat vanaf de propedeuse afwijkt van de CROHO-geregistreerde bache-
loropleiding waar de route onder valt. De bacheloropleiding en de leerroute leiden op voor hetzelfde getuigschrift en daarmee voor dezelfde eindkwalifica-
ties; 

• onderwijseenheid: onderwijseenheid als bedoeld in artikel 7.3 WHW, die in samenhang met andere onderwijseenheden het onderwijsprogramma van de 
opleiding vormt, en waaraan een examen is verbonden. Iedere onderwijseenheid wordt afgesloten met deeltentamens of een tentamen; 

• opleiding: bacheloropleiding als bedoeld in artikel 7.3a, lid 2a WHW; 

• opleidingscommissie: commissie als bedoeld in artikel 10.3c WHW; 

• opleidingsmanager: degene die met de dagelijkse leiding van de opleiding is belast; 

• plagiaat: gedraging als bedoeld in artikel 4.4 van deze regeling; 

• praktische oefeningen: oefeningen die uitsluitend onder begeleiding kunnen plaatsvinden tijdens ingeroosterde bijeenkomsten, en die gericht zijn op het 
verwerven van een praktische beroepsvaardigheid, en die binnen de betreffende onderwijseenheid worden getentamineerd.  

• programma: het samenhangend geheel van onderwijseenheden verzorgd door de opleiding; 

• propedeuse: fase van de opleiding, als bedoeld in artikel 7.8 WHW; 

• SIS: studenteninformatiesysteem; 

• student: degene die als student, als bedoeld in artikel 7.32 WHW, is ingeschreven bij de instelling; 

• studentbegeleider: degene die namens de opleiding is aangewezen om de student te begeleiden in haar studie-, keuze- en planningsprocessen, gericht op 
een effectieve studievoortgang; 

• studentbegeleiding: het geheel aan maatregelen en activiteiten dat de opleiding biedt om de student zo adequaat mogelijk en op maat te begeleiden; 
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• studentendecaan: degene die door de instelling is aangesteld om de (aankomende) student, de decaan, het management van de opleiding en de 
examencommissie te informeren en adviseren over studentenzaken, en om de student, op verzoek, te begeleiden bij problemen van persoonlijke aard; 

• studentenstatuut: statuut als bedoeld in artikel 7.59 WHW; 

• studiegids: de digitale informatiebron met alle informatie over de opleiding en de onderwijseenheden. Bij tegenstrijdigheid tussen de studiegids en de 
Onderwijs- en examenregeling geldt de informatie in de Onderwijs- en examenregeling; 

• studiejaar: het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende kalenderjaar of, indien men zich inschrijft per 1 
februari, het tijdvak dat aanvangt op 1 februari en eindigt op 31 januari van het daaropvolgende kalenderjaar;  

• studiepunt: eenheid voor berekening van de studielast als bedoeld in artikel 7.4 WHW, waarbij 60 studiepunten gelijk zijn aan 1.680 uren studie. Eén 
studiepunt staat voor 28 studiebelastingsuren. In Europees verband worden studiepunten uitgedrukt in EC (European Credits). Alleen het met goed gevolg 
afsluiten van een onderwijseenheid of het verlenen van een vrijstelling door de examencommissie, leidt tot het toekennen van studiepunten voor de 
betreffende onderwijseenheid; 

• tentamen: een onderzoek naar de kennis, het inzicht en/of de vaardigheden van de student, als bedoeld in artikel 7.3 en 7.10 WHW, waaraan een 
beoordeling door een examinator is verbonden en dat de afsluiting vormt van een onderwijseenheid; een tentamen kan zijn opgedeeld in twee of meer 
afzonderlijke deeltentamens; 

• toetsprogramma: overzicht van alle tentamens en deeltentamens van alle onderwijseenheden, waarin is vastgelegd welke toetsvorm wordt gehanteerd bij 
de eerste en tweede gelegenheid, welk aantal studiepunten aan elke onderwijseenheid wordt toegekend, en in welk blok of welke week de toets wordt 
afgenomen; 

• traject gericht op hoger kennisniveau: speciaal traject als bedoeld in artikel 7.9b WHW, gericht op een hoger 
kennisniveau, bijvoorbeeld academische route, excellente minor, intracurriculair honoursprogramma; 

• versneld programma: een bachelorprogramma, niet zijnde een driejarig traject voor vwo’ers, waarvan het 
reguliere aantal studiepunten binnen een kortere doorlooptijd wordt aangeboden en getoetst, bijvoorbeeld 
240 studiepunten in drie jaar.  

• werkdagen: voor de bepaling van werkdagen wordt het jaarrooster van de HvA aangehouden. Zaterdagen, zondagen, feestdagen en verplichte vrije dagen 
zijn niet-werkdagen. Bij deeltijdopleidingen kunnen zaterdagen wel zijn aangemerkt als werkdagen.  

• WHW: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 
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