
1 
 

 

Het nieuwe examenreglement 
 

 
Wat is er gewijzigd ? 
 

> Een cursist die geslaagd is voor een module kan zich gedurende een termijn van 1 

opleidingsjaar niet opnieuw inschrijven voor deze module, deze termijn begint te lopen 

vanaf het moment van slagen voor de module. 

> Tijdens de online lessen dien je als docent uitdrukkelijk aan te geven als de lessen digitaal 

worden opgenomen. 

> Regelmatige aanwezigheid is aangewezen om de opleiding succesvol af te ronden. 

Er zijn modules waarbij 100% aanwezigheid verplicht is, dit is terug te vinden in de curricula die je 

van de productmanager ontvangt.  

Verder gelden ook andere aanwezigheidsregels voor cursisten die gebruik maken van Vlaams 

Opleidingsverlof en Groeipakket (Kinderbijslag). 

 

 

Wat bleef er behouden ? 
 

> De cursist gaat akkoord met het examenreglement door digitale akkoordverklaring bij 

inschrijving via de website en/of aanmelding in het cursistenportaal. 

> Indien er specifieke toelatingsvoorwaarden zijn voor een opleiding, dient de cursist de 

bewijslast daarvan zo snel als mogelijk en in de eerste weken van de opleiding te bezorgen. 

> Een cursist kan een vrijstelling aanvragen voor een module op basis van een diploma of 

getuigschrift, bewijs van slagen voor een examen met een gelijke of ruimere inhoud, bewijs 

van praktijkervaring/motivatie, bewijs dat de beoogde leeruitkomsten bereikt werden of 

studiepunten behaald in onderwijsinstellingen. Een toegekende vrijstelling geldt voor 

lesvolging én examen, maar nooit voor eindproeven. Aanvraag kan digitaal ingediend 

worden via het cursistenportaal.  

> De cursist heeft recht op 2 examenkansen per cursusjaar en voor de eindproef. Na niet 

slagen na 2 kansen kan de cursist zich opnieuw inschrijven. 

> Examens en mondelinge verdediging van een eindproef kunnen ook online georganiseerd 

worden. 

> De puntenverdeling wordt bij aanvang van de module digitaal via het cursistenportaal 

meegedeeld. 
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> In geval van niet toelaatbaar gedrag / fraude door de cursist bij het examen, dan dient de 

cursist daarop onmiddellijk aangesproken te worden, dient hij het examenlokaal te verlaten 

en krijgt hij een nul op het examen. 

> De examens worden beoordeeld door de lesgever die de punten zo snel als mogelijk indient 

via het cursistenportaal en de nodige info met oog op deliberatie mee bezorgt, modules 

worden gequoteerd op 100 punten. 

> De cursist slaagt voor een module als hij aan alle evaluatieonderdelen heeft deelgenomen 

én minimum de helft van het totaal aantal punten behaalde of de beoogde leeruitkomsten 

bewezen heeft. Het hoogst behaalde resultaat blijft behouden bij een latere examenkans. 

> De cursist slaagt voor een module als hij aan alle evaluatieonderdelen heeft deelgenomen 

én minimum de helft van het totaal aantal punten behaalde of de beoogde leeruitkomsten 

bewezen heeft. Het hoogst behaalde resultaat blijft behouden bij een latere examenkans. 

> De eindproef wordt beoordeeld door een examencommissie die bestaat uit een lesgever en 

een extern jurylid, er wordt gequoteerd op 400 punten. 

> De cursist slaagt voor de eindproef als hij aan alle evaluatieonderdelen heeft deelgenomen 

én minimum de helft behaalde van het totaal aantal punten. 

> Na elke zittijd richt de campus een deliberatiecommissie in die beraadslaagt over de niet 

geslaagde cursisten die in aanmerking komen voor deliberatie.  

> Eindproef, Toelatingsproeven en Vrijstellingsproeven kunnen niet gedelibereerd worden. 

> De resultaten worden naar de cursisten gecommuniceerd via het cursistenportaal. 

> De cursist heeft het recht op inzage van zijn verbeterde examendocumenten. Daarom 

vragen we de docenten ook om deze na verbetering onmiddellijk aan de campus te 

bezorgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


