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Hoofdstuk 1  Algemeen  
 
Artikel 1.1 Begripsbepalingen  
 
In deze regeling wordt verstaan onder:  
 

• afstudeerrichting: een specialisatie binnen de opleiding als bedoeld in artikel 7.13 WHW. 
• beoordeling: de vaststelling door een examinator in welke mate de student heeft voldaan aan de 

eisen die voor een bepaalde onderwijseenheid of onderdeel daarvan zijn geformuleerd;  
• competentie: een integraal geheel van kennis, houding en vaardigheden die een persoon nodig 

heeft om binnen relevante beroepscontexten adequaat te kunnen functioneren;  
• coördinatorenoverleg: het coördinatorenoverleg (CO) bestaat uit de directie, de studiecoördina-

toren, de stagecoördinator en de afstudeercoördinator; het CO houdt zich bezig met alle onder-
wijsinhoudelijke zaken van de opleiding; 

• directie (zie ook: instellingsbestuur): degene die het onderwijs dat door de HTF verzorgd 
wordt, coördineert en hiervoor eindverantwoordelijk is; 

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

• examinator: persoon als bedoeld in artikel 7.12c WHW, niet zijnde een student;  
• examencommissie: commissie als bedoeld in artikel 7.12 WHW;  
• fraude: fraude en plagiaat als bedoeld in het Fraudereglement van de Hogeschool voor Toege-

paste Filosofie (zie bijlage J); 
• hoofdfase (zie ook: postpropedeutische fase): de fase van de opleiding direct volgend op de 

propedeuse; 
• HTF: Hogeschool voor Toegepaste Filosofie; 
• instelling: Hogeschool voor Toegepaste Filosofie; 
• instellingsbestuur: de directie van Hogeschool voor Toegepaste Filosofie; 
• mentor: degene die namens de opleiding is aangewezen om de student te begeleiden in zijn stu-

die, keuze- en planningsprocessen, gericht op een effectieve studievoortgang; 
• Onderwijs Online: intranet en digitale leeromgeving van de HTF; 
• onderwijseenheid: onderwijseenheid als bedoeld in artikel 7.3 WHW waaraan een tentamen is 

verbonden; een onderwijseenheid kan ook betrekking hebben op een praktische oefening (een on-
derwijseenheid wordt ook aangeduid als ‘module’); 

• opleiding: een opleiding als bedoeld in artikel 7.3a, lid 2a WHW, in casu de hbo bacheloroplei-
ding Toegepaste Filosofie;  

• postpropedeutische fase (zie ook: hoofdfase): de fase van de opleiding direct volgend op de 
propedeuse; 

• praktische oefening: een onderwijseenheid of module als bedoeld in artikel 7.3 lid 2 WHW, 
waarin de nadruk ligt op de praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening. Een praktische 
oefening kan vormgegeven zijn in een project; 

• programma: het samenhangend geheel van onderwijseenheden of modulen; 
• propedeuse: propedeutische fase van de opleiding, als bedoeld in artikel 7.8 WHW; 
• student: degene die als deelnemer is ingeschreven bij de HTF voor het volgen van de opleiding; 
• studentenstatuut: statuut als bedoeld in artikel 7.59 WHW; 
• studiejaar: het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvol-

gende kalenderjaar en, indien men zich inschrijft per 1 februari, het tijdvak dat aanvangt op 1 fe-
bruari en eindigt op 31 januari van het daaropvolgende kalenderjaar; 

• studiebelastingsuur: het één zestienhonderdtachtigste deel van de nominale studielast van een 
studiejaar; 

• studiepunt: eenheid voor berekening van de studielast als bedoeld in artikel 7.4 WHW, waarbij 
60 studiepunten gelijk zijn aan 1.680 uren studie; 
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• studiecoördinator: degene die het beroepsspecifieke onderwijs van een van de afstudeerrichtin-
gen coördineert of die de algemeen-filosofische vakken door de hele opleiding heen coördineert; 
de studiecoördinatoren leggen verantwoording af aan de directie; 

• tentamen: een onderzoek naar kennis, inzicht, vaardigheden als bedoeld in artikel 7.3 en 7.10 
WHW, waarvan de uitkomst in een beoordeling wordt uitgedrukt en die de afsluiting vormt van 
een onderwijseenheid of module; 

• toets: (een onderdeel van een) tentamen waaraan een beoordeling door een examinator is verbon-
den; 

• WHW: Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek.  
 

Artikel 1.2  Reikwijdte van de regeling  
 

1. Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de door de HTF aangeboden 
hbo-bacheloropleiding Toegepaste Filosofie. 

2. Deze regeling is van toepassing op de studenten die staan ingeschreven bij de opleiding, en op de 
personen die verzoeken om toegelaten te worden tot de opleiding.  

 
Artikel 1.3 Vaststelling en looptijd van de regeling  
 

1. Deze regeling geldt voor de duur van een studiejaar. Gedurende het studiejaar kan de regeling 
niet worden gewijzigd, tenzij dit als gevolg van overmacht noodzakelijk is en studenten daar niet 
onevenredig door worden benadeeld. Een tussentijdse wijziging behoeft de voorafgaande instem-
ming van de directie; de bepalingen in dit artikel zijn alsdan van overeenkomstige toepassing.  
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Hoofdstuk 2   Toelating tot de opleiding  
 

Artikel 2.1   Algemene toelatingseis 
1. Om toegelaten te worden tot een opleiding aan de HTF dient voldaan te zijn aan de bepalingen uit 

de Algemene Voorwaarden van de HTF (zie bijlage M). 

  
Artikel 2.2    Vooropleidingseisen 
 

1. De volgende diploma’s van middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger algemeen voortgezet on-
derwijs (havo) en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) geven rechtstreeks toegang 
tot de opleiding:  

 
a) mbo-diploma, niveau 4 
b) havodiploma, profiel natuur en techniek;  
c) havodiploma, profiel natuur en gezondheid; 
d) havodiploma, profiel economie en maatschappij; 
e) havodiploma, profiel cultuur en maatschappij; 
f) vwo-diploma, profiel natuur en techniek; 
g) vwo-diploma, profiel natuur en gezondheid; 
h) vwo-diploma, profiel economie en maatschappij;  
i) vwo-diploma, profiel cultuur en maatschappij.  
 
De diploma’s vermeld onder de letters b tot en met i hebben betrekking op profielen havo/vwo 
die gelden vanaf 1 augustus 2007 

 
2. Degene die beschikt over een al dan niet in Nederland afgegeven diploma dat op grond van een 

ministeriële regeling is aangemerkt als tenminste gelijkwaardig aan een diploma als bedoeld in 
het eerste lid, is toelaatbaar, mits - ingeval van een buitenlands diploma - ten genoegen van de 
examencommissie het bewijs is geleverd van voldoende beheersing van de Nederlandse taal voor 
het met vrucht kunnen volgen van het onderwijs.  
 

3. Degene aan wie de graad Bachelor of Master is verleend, dan wel de bezitter van een getuig-
schrift van een met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen aan een erkende Nederlandse 
instelling voor hoger onderwijs, is vrijgesteld van de vooropleidingseisen als bedoeld in het eerste 
lid, waarbij betrokkene - indien van toepassing - ten genoegen van de examencommissie door 
middel van een aanvullend onderzoek moet aantonen te beschikken over de kennis en vaardighe-
den die besloten liggen in de eisen ten aanzien van de vakkenpakketten als bedoeld in het eerste 
lid.  
 
 

Artikel 2.3  Buitenlandse vooropleiding en andere diploma’s 
 
1. Wanneer een persoon met een buitenlandse vooropleiding toelating tot de opleiding vraagt, stelt 

de Examencommissie van de HTF, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.28 WHW, vast 
met welke Nederlandse vooropleiding de buitenlandse vooropleiding gelijk gesteld kan worden 
en brengt hierover advies uit aan de directie. Zij stelt naar aanleiding van dit advies vast of de 
kandidaat toelaatbaar is tot de opleiding. 
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2. Een buitenlandse vooropleiding wordt geacht gelijkwaardig te zijn aan die als bedoeld in artikel 
2.1, lid 1 en 3 indien bedoelde vooropleiding toegang geeft tot het wetenschappelijk of hoger on-
derwijs in het land dat het Verdrag inzake de erkenning van kwalificaties betreffende hoger on-
derwijs in de Europese regio heeft geratificeerd. Het bepaalde in de vorige volzin geldt niet in-
dien de examencommissie aantoont dat er een aanzienlijk verschil bestaat tussen de algemene ei-
sen betreffende de toegang op het grondgebied van het bedoelde land en de eisen gesteld in arti-
kel 2.1, lid 1 en 3.  
 

3. Degene die beschikt over een al dan niet in Nederland afgegeven diploma dat naar oordeel van de 
directie ten minste gelijkwaardig aan een diploma als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, is toelaatbaar, 
mits ten genoegen van de examencommissie het bewijs is geleverd van voldoende beheersing van 
de Nederlandse taal voor het met vrucht kunnen volgen van het onderwijs.  
 
 

Artikel 2.4 Eisen werkkring deeltijdonderwijs 
 

1. Aan studenten die aan de HTF een opleiding volgen, worden geen specifieke eisen gesteld om-
trent het verrichten van werkzaamheden tijdens het volgen van de opleiding.  

 
2. Studenten die tijdens het volgen van hun opleiding aan de HTF een werkkring hebben waar zij 

werkzaamheden verrichten die inhoudelijk gerelateerd zijn aan de gekozen afstudeerrichting, 
kunnen in aanmerking komen voor gedeeltelijke vrijstelling van de stageverplichtingen. Een ver-
zoek hiertoe dient door de student te worden ingediend bij de Examencommissie. Of de werk-
zaamheden in voldoende mate gerelateerd zijn aan het onderwijsprogramma van de gekozen af-
studeerrichting en voor welke stageverplichtingen vrijstelling kan worden verkregen, is ter beoor-
deling aan de Examencommissie.  

 
 
Artikel 2.5   Toelatingsonderzoek 21plus 
 

1. Personen van eenentwintig jaar en ouder die niet voldoen aan de in artikel 2.1 bedoelde voorop-
leidingseisen kunnen overeenkomstig artikel 7.29 WHW na het afleggen van een toelatingsonder-
zoek bij de examencommissie worden vrijgesteld van de vooropleidingseisen. 
  

2. Deelname aan het toelatingsonderzoek is alleen mogelijk als betrokkene de leeftijd van 21 jaar 
heeft bereikt op het moment van het eerste jaar van inschrijving bij de opleiding.  
 

3. Het toelatingsonderzoek heeft ten doel vast te stellen of de kandidaat blijk geeft van geschiktheid 
voor het onderwijs van de opleiding en van voldoende beheersing van de taal waarin het onder-
wijs gegeven wordt, om dat onderwijs met vrucht te kunnen volgen. De onderdelen van het toela-
tingsonderzoek moeten met een voldoende resultaat op havo-5 of vergelijkbaar niveau worden 
afgesloten. 
 

4. Het toelatingsonderzoek 21plus van de HTF bestaat uit een schriftelijk en mondeling gedeelte.  
 

a) Schriftelijk gedeelte 
Dit deel bestaat uit een schriftelijke toets taalvaardigheid (met onderdelen spelling en stijl) op 
niveau havo-5 en het schrijven van een persoonlijke motivatiebrief. Voorafgaand aan het toe-
latingsonderzoek ontvangen de kandidaten een oefentoets.  
 

b) Mondeling gedeelte 
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Dit deel bestaat uit een mondelinge toets van ca. 30 min. Tijdens het gesprek wordt onder-
zocht of de kandidaat over voldoende algemene ontwikkeling en een hbo-denkniveau be-
schikt. Aan de kandidaat zal een eenvoudige filosofische leestekst worden voorgelegd en ge-
vraagd worden deze van commentaar te voorzien. 

 
 

5. Een kandidaat heeft het toelatingsonderzoek behaald indien is voldaan aan alle in het vorige lid 
gestelde eisen. De uitslag van toelatingsonderzoek wordt binnen een week na het maken van de 
schriftelijke toets per e-mail aan de kandidaat meegedeeld. De directie verstrekt aan de kandidaat 
die het toelatingsonderzoek heeft behaald, een schriftelijke verklaring ter bevestiging van de toe-
laatbaarheid. Deze verklaring heeft een geldigheidsduur van 24 maanden, gerekend vanaf de da-
tum van ondertekening.  

  
   
Artikel 2.6  Aanvullende taaltoets Nederlands  

1. Degene die moet aantonen de Nederlandse taal in voldoende mate te beheersen, kan dit doen door 
een bewijs als bedoeld in het tweede lid te overleggen. 
 

2. Onder het bewijs als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan het:  
a) staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2) programma 2;  
b) certificaat van de Examencommissie van de HTF; 
c) certificaat Nederlands als vreemde taal van bijvoorbeeld PTHO. 
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Hoofdstuk 3  Onderwijsprogramma  
  
Artikel 3.1  Doelstelling van de opleiding  
 

Met de opleiding wordt beoogd de student zodanige kennis, houding en vaardigheden bij te bren-
gen op het terrein van Toegepaste Filosofie, dat deze bij het voltooien van de opleiding in staat is 
tot de professionele uitvoering van taken op dit terrein en tevens in aanmerking komt voor een 
eventuele voortgezette opleiding. Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbe-
oefenaar zelfstandig en met een kritische instelling kunnen werken en beschikt de student over de 
competenties op hbo-niveau, zoals vermeld in bijlage A (Algemene HTF-competenties) en bijlage 
B (Beroepsspecifieke competenties).  

  
 
Artikel 3.2  Inrichting en studielast van de opleiding 

 
1. De deeltijdse opleiding heeft een totale studielast van 240 studiepunten (EC), waarvan 60 stu-

diepunten behoren tot de propedeutische fase, en 180 studiepunten tot de postpropedeutische 
fase. 
 

2. De studielast van 240 EC is in principe verdeeld over vier jaar (60 EC per jaar).  
 

3. Voor bepaalde categorieën studenten biedt de HTF de mogelijkheid van een verkort traject 
aan (drie jaar). Dit zijn studenten die tot een van de volgende twee groepen behoren: 
a) Studenten die al een carrière hebben in het werkveld van de afstudeerrichting waarvoor 

zij opteren. Op basis hiervan kunnen deze studenten in aanmerking komen voor (gedeel-
telijke) vrijstelling van de Meewerkstage en kunnen ze hun Afstudeerprogramma op de 
eigen werkplek vervullen. 

b) Studenten die al een aan de HTF verwante (gedeeltelijke) hbo- of universitaire opleiding 
gevolgd hebben, op basis waarvan zij in aanmerking kunnen komen voor vrijstelling van 
bepaalde modules. 

 
4. De HTF biedt de opleiding in twee snelheden aan: een driejarig en vierjarig traject (zie mo-

duuloverzichten in bijlagen D, E, F). Hierdoor is het voor studenten mogelijk een individueel 
studietraject samen te stellen. Versnelling is mogelijk als studenten kiezen voor een hogere 
studiebelasting per week en/of meer studieweken per jaar en vindt doorgaans plaats door de 
zelfstudie-/verdiepingsmodules uit het 4e jaar eerder in de opleiding te doen. 
 

5. De afstudeerrichting Toegepast Filosoof is deeltijds ingericht, in die zin dat de colleges buiten 
de reguliere werktijd worden aangeboden, en kent een studielast van 180 studiepunten 
(ECTS).  
 

6. De afstudeerrichting Onderwijs is deeltijds ingericht, in die zin dat de colleges buiten de re-
guliere werktijd worden aangeboden, en kent een studielast van 180 studiepunten (ECTS).   
 

7. De studielast van de perioden die in de beroepspraktijk doorgebracht worden, bedraagt bij de 
afstudeerrichtingen Toegepast Filosoof en bij de afstudeerrichting Onderwijs 55 studiepunten 
(EC). 

 
 

8. De student wordt in staat gesteld in de beroepspraktijk competenties te ontwikkelen tot het 
niveau dat voor de desbetreffende afstudeerrichting vereist is. 
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9. Een nadere beschrijving van de modules onderdeel uitmakend van de propedeutische fase is 
opgenomen in de Studiegids. In de nadere beschrijving zijn onder meer de leerdoelen en 
toetsvorm van de module en een beknopte beschrijving van de inhoud opgenomen. 

 
10. Een nadere beschrijving van de modules onderdeel uitmakend van de afstudeerrichtingen als 

bedoeld in de leden 6-9 is opgenomen in een specifiek voor de betreffende afstudeerrichting 
samengestelde Studiegids. In de nadere beschrijving zijn onder meer de leerdoelen en toets-
vorm van de module en een beknopte beschrijving van de inhoud opgenomen.  

 
 
Artikel 3.3 Vaardighedenlijn 
 

1. Vanwege het beroepsvormende karakter van de opleiding spelen (praktische) vaardigheden in zo-
wel de propedeutische als postpropedeutische fase een centrale rol. Dit wordt de ‘vaardigheden-
lijn’ genoemd. 
 

2. Alle studenten ontvangen in het eerste jaar de HTF-Vaardighedengids (uitgave van de HTF), 
waarin de volgende zeven vaardigheden toegankelijk uitgelegd en toegelicht worden:  

• Conceptueel Denken (conceptueel, normatief en kritisch denken) 
• Schrijfvaardigheid (vorm en inhoud) 
• Leesvaardigheid 
• Spreekvaardigheid 
• Argumenteren 
• Onderzoeksvaardigheden 
• Interviewvaardigheden 

 
3. Specifiek filosofische vaardigheden, zoals socratische gespreksvoering, een filosofisch debat voe-

ren en redevoering houden, komen aan de orde komen bij de modules ‘Filosofische Vaardigheden 
I en II’ en de modules ‘Retorica en Narrativiteit I en II’.  
 

4. De zes vaardigheden uit de Vaardighedengids komen gedurende de gehele opleiding tijdens alle 
modules aan de orde. Hiernaast biedt de HTF studenten de mogelijkheid om voorafgaand aan de 
reguliere colleges de vaardigheden individueel of in groepsverband te oefenen en de beheersing 
ervan verder uit te bouwen. Deze Studiebegeleidingsuren (SBU) vinden plaats van 16.00 - 18.00 
uur. Hiertoe stelt de HTF fysieke studiefaciliteiten beschikbaar en begeleiding op maat door een 
docent of docent-assistent.  

 
 
Artikel 3.4 Verdiepingsmodules 
 

1. Gezien het feit dat de opleiding in deeltijd wordt aangeboden, moet er door de studenten relatief 
veel zelfstudie verricht worden. Daarom bestaat een aantal vakken uit met name het eerste jaar uit 
twee zelfstandige modulen, die onafhankelijk van elkaar uitgevoerd worden:  

 
• een reguliere module met een studielast van 6 EC; 
• een verdiepings-/zelfstudiemodule met een studielast van 3 EC. 

 
Dit betreft de volgende vakken: Inleiding Filosofie, Levenskunst, Wijsgerige Antropologie, Wijs-
gerige Ethiek, Politieke en Sociale Filosofie en Wetenschapsfilosofie (eerste jaar). 
 

2. De reguliere module wordt veelal afgesloten met een tentamen. In een collegereeks van zeven bij-
eenkomsten van 105 min. wordt dit tentamen voorbereid. De verdiepings-/zelfstudiemodule 
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wordt voorbereid tijdens een hoor-/werkcollege van 180 min. (doorgaans op zaterdagochtend). 
Tijdens dit college worden ook de opdracht en de te bestuderen en/of aanbevolen literatuur ver-
strekt. Een zelfstudiemodule wordt doorgaans getoetst d.m.v. van een paper of ander werkstuk, 
dat de student op basis van de verrichte zelfstudie moet maken.  
 

3. Studenten die voor het versnelde (driejarige) traject kiezen, doen de verdiepings-/zelfstudiemodu-
les aansluitend op de reguliere modules met dezelfde naam (en in hetzelfde jaar). Studenten die 
voor het vierjarige traject kiezen, doen deze modules in principe in het vierde jaar, of zoveel eer-
der als mogelijk. Inhoudelijk sluiten de verdiepings-/zelfstudiemodules aan bij de in de reguliere 
modules behandelde stof. 
 

4. Door de opbouw van de vaardighedenlijn binnen de HTF (zie: Artikel 3.3) zijn HTF-studenten in 
het vierde jaar maximaal toegerust om de zelfstudie-/ verdiepingsmodules te behalen. Met name 
de vaardigheden: ‘schrijfvaardigheid’, ‘leesvaardigheid’ en ‘argumenteren’ spelen bij het zelf-
standig bestuderen van literatuur en het uitvoeren van de schrijfopdracht een belangrijke rol. De 
filosofische inhoud van de zelfstudie-/ verdiepingsmodules komt in het reguliere curriculum van 
het tweede en derde jaar opnieuw aan de orde. Studenten die de verdiepingsmodules in het vierde 
jaar doen, kunnen ervoor kiezen deze op een meer beroepsgerichte manier uit te werken, afhanke-
lijk van de gekozen afstudeerrichting. Desgewenst biedt de HTF in het vierde jaar hierbij indivi-
duele begeleidings- en bijspijkertrajecten aan. 
 
 

Artikel 3.5 Voer- en onderwijstaal  
 

1. Het onderwijs aan de HTF wordt gegeven in het Nederlands tenzij: 
a) het onderwijs betreft dat in het kader van een gastcollege gegeven wordt door een andersta-

lige gastdocent;  
b) de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs, dan wel de herkomst van 

de studenten noodzaakt een andere taal te gebruiken.  
 

2. Bij alle onderwijseenheden (modules) kan gebruik gemaakt worden van Engelstalige literatuur.  
   
 
Artikel 3.6  Voorzieningen voor student met functiebeperking  
 

De directie biedt aan studenten met een functiebeperking een onderwijsomgeving aan die zo veel 
als mogelijk gelijkwaardig is aan die van studenten zonder functiebeperking en die gelijkwaar-
dige kansen op studiesucces biedt. De directie kan advies inwinnen bij de Examencommissie al-
vorens te beslissen.  

  
 
Artikel 3.7 Voorzieningen in het kader van taalbeleid  
  

1. Een student met een taalachterstand kan de Examencommissie verzoeken - bij het afnemen van 
tentamens tijdens het eerste en tweede jaar van inschrijving - om verlenging van de tentamentijd 
en/of het gebruik mogen maken van een niet-digitaal woordentaal (van de eigen taal naar het Ne-
derlands).  
 

2. Het verzoek als bedoeld in het eerste lid moet zijn voorzien van het schriftelijk advies van de di-
rectie.  
 

3. Van een taalachterstand als bedoeld in het eerste lid is sprake als de student niet de Nederlandse 
nationaliteit bezit maar de nationaliteit van een land waar het Nederlands niet de voer- en onder-
wijstaal is.  
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Artikel 3.8  Samenstelling van de propedeutische fase 
 

1. De propedeutische fase heeft drie doelstellingen:  
a) oriëntatie;  
b) verwijzing;  
c) selectie.  

 
2. De propedeutische fase van de opleiding omvat de onderwijseenheden zoals beschreven in bijlage 

E, met de daarbij vermelde studielast (totaal 60 studiepunten).  
 
  
Artikel 3.9  Samenstelling van de postpropedeutische fase 
 

1. De postpropedeutische fase van de opleiding - alsmede de daarmee verbonden afstudeerrich-
ting(en) - omvat de onderwijseenheden zoals beschreven in bijlage F, G, H en I met de daarbij 
vermelde studielast (totaal 180 studiepunten). 
 

2. De postpropedeutische fase van de opleiding is toelaatbaar voor studenten die minimaal 80 pro-
cent de propedeutische fase, zoals beschreven in bijlage C (60 studiepunten), behaald hebben.  
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Hoofdstuk 4  Examens en getuigschriften  
  
Artikel 4.1  De examens van de opleiding  
 

1. Zowel de propedeutische fase als de postpropedeutische fase (hoofdfase) van de opleiding wordt 
afgesloten met een examen. 
 

2. De examens als bedoeld in het eerste lid zijn behaald, indien alle onderwijseenheden (modules) 
van de desbetreffende fase met goed gevolg zijn afgelegd, dan wel daarvoor vrijstelling is verkre-
gen. 
 

3. Vrijstellingen dienen worden aangevraagd bij de Examencommissie en kunnen uitsluitend wor-
den verleend op basis van eerder genoten geaccrediteerd onderwijs, dan wel eerder opgedane re-
levante werkervaring (in geval van een vrijstellingsverzoek voor de Meewerkstage). 
 

4. Voor de Projectstage (15 EC) en het Afstudeerprogramma (25 EC) wordt in geen enkel geval  
vrijstelling verleend. 
 

5. Het afsluitend examen in de postpropedeutische fase kan niet eerder worden behaald dan nadat 
het propedeutisch examen is behaald, dan wel vrijstelling is verleend voor het afleggen daarvan. 
 

6. De Examencommissie stelt de uitslag van de examens vast, nadat zij heeft vastgesteld of de stu-
dent aan alle voor het desbetreffende examen geldende verplichtingen heeft voldaan.  
 

7. De Examencommissie reikt een getuigschrift uit aan de student die een examen heeft behaald en 
ook verder voldoet aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 2.1 en de wettelijke vereisten.  

 
 
Artikel 4.2  Toekenning graden en uitreiking getuigschriften 
  

1. De directie verleent studenten die het afsluitend examen van de postpropedeutische fase van de 
afstudeerrichtingen Bestuur, Economie en Duurzaamheid (BED), en Cultuur en Media (CM) be-
haald hebben, de graad Bachelor of Arts (BA) binnen het CROHO-onderdeel Taal en Cultuur. 
 

2. De directie verleent studenten die het afsluitend examen van de postpropedeutische fase van de 
afstudeerrichting Toegepaste Filosofie (TF) hebben behaald, de graad Bachelor of Arts (BA) bin-
nen het CROHO-onderdeel Taal en Cultuur. 
 

3. De directie verleent studenten die het afsluitend examen van de postpropedeutische fase van de 
afstudeerrichting Onderwijs (OW) hebben behaald, de graad Bachelor of Education (BEd) binnen 
het CROHO-onderdeel Onderwijs. 

 
 

Artikel 4.3 Getuigschriften  
 

1. De directie stelt het model van de getuigschriften en de hierna genoemde bijlagen vast na overleg 
met de Examencommissie en met inachtneming van artikel 7.11 WHW. In ieder geval wordt ver-
meld:  
a) de naam van de opleiding en de instelling die de opleiding verzorgt, zoals die worden ver-

meld in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs; 
b) welke onderwijseenheden (modulen) het examen omvat;  
c) welke afstudeerrichting is gekozen; 
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d) in voorkomende gevallen: welke bevoegdheid met betrekking tot de uitoefening van een be-
roep aan het getuigschrift is verbonden (dit betreft doorgaans een onderwijsbevoegdheid);  

e) welke graad door de HTF is verleend (in aanmerking nemende artikel 4.2); 
f) indien van toepassing: het predicaat ‘cum laude’; 
g) op welk tijdstip de opleiding voor het laatst is geaccrediteerd dan wel de toets nieuwe oplei-

ding met goed gevolg heeft ondergaan. 
 
 (Zie bijlagen L en M) 

 
2. De onderwijseenheden (modules) van het examen worden benoemd in een bijlage, waarbij tevens 

per onderwijseenheid (module) de omvang in studiepunten en de behaalde beoordeling worden 
vermeld. De beoordeling als bedoeld in de vorige volzin wordt uitgedrukt in gehele cijfers als be-
doeld in artikel 5.9. 
 

3. De Examencommissie voegt aan een getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde afsluitend 
examen, een supplement toe. Het supplement heeft tot doel inzicht te verschaffen in de aard en 
inhoud van de afgeronde opleiding, mede met het oog op internationale herkenbaarheid van op-
leidingen. Het in het Engels gestelde supplement bevat in elk geval:  
a) de naam van de opleiding en de instelling die de opleiding verzorgt; 
b) dat het een opleiding in het hoger onderwijs betreft (‘applied science’);  
c) een beschrijving van de inhoud van de opleiding; 
d) de totale studielast van de opleiding in klokuren en EC’s.  

  
 (Zie bijlagen N en O) 
 
Artikel 4.4  Uitreiking propedeusediploma 
 

1. Een student die een propedeusediploma wil ontvangen, dient een verzoek daartoe in bij de cijfer-
administratie en de Examencommissie (of verzoekt om een tussentijdse uitreiking).  
 

2. Voor het vaststellen van de uitslag kan de Examencommissie slechts rekening houden met de re-
sultaten die zijn behaald uiterlijk één week voor de datum waarop de uitslag wordt vastgesteld. 
  

3. De cijferadministratie, onder verantwoordelijkheid van de directie, controleert het bewijs van in-
schrijving, of alle modules en vrijstellingen voldoende zijn, en of er sprake is van cum laude. De 
cijferadministratie informeert de directie en de Examencommissie. De Examencommissie contro-
leert naar eigen inzicht steekproefsgewijs. 
 

4. Na akkoord van Examencommissie en directie zorgt de cijferadministratie ervoor - onder toezicht 
van de directie - dat het diploma en supplement op genummerd waardepapier worden geprint. De 
directeur bedrijfsvoering laat het verstrekte diploma registreren door DUO. 
 

5. De uitreiking van de propedeusediploma’s vindt in principe éénmaal per jaar plaats: eind augus-
tus. In ieder geval vóór 1 september, zodat ook eventuele herkansingen van periode 4 verwerkt 
kunnen worden en gediplomeerden desgewenst kunnen doorstromen naar universiteit of andere 
hogeschool. In verband met de zomervakantie is een goede afstemming noodzakelijk met de do-
centen van de modules uit periode 4 (eventueel versnelde hertentamens) en de Examencommissie 
(ondertekening van het diploma).  
  

6. Geslaagden die niet bij de uitreiking in augustus aanwezig kunnen zijn, ontvangen het diploma 
per aangetekende post of maken een afspraak om het op te komen halen op de onderwijslocatie.  
 

7. Het propedeusediploma kan ook tussentijds, in de loop van een studiejaar, worden aangevraagd, 
eveneens middels een verzoek aan de cijferadministratie en de Examencommissie. Uiterlijk zes 
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weken nadat de aanvraag is ontvangen, wordt het diploma dan uitgereikt (op afspraak op locatie) 
of per aangetekende post verstuurd. 
 

8. Studenten die niet vóór 1 september alle 60 studiepunten behaald hebben, kunnen na 1 september 
inschrijven voor de nog te behalen modules als Keuzemodule (65 euro per EC). Deze diploma’s 
worden op afspraak uitgereikt of per aangetekende post verstuurd. 
 

9. Voor de slaagdatum op het diploma geldt de datum waarop de Examencommissie heeft vastge-
steld dat de student het examen met goed gevolg heeft afgelegd.  
 

Artikel 4.5  Uitreiking bachelordiploma 
 

1. Een student die een bachelordiploma wil ontvangen, dient een verzoek daartoe in bij de cijferad-
ministratie en de Examencommissie (of verzoekt om een tussentijdse uitreiking).  

 
2. Voor het vaststellen van de uitslag kan de Examencommissie slechts rekening houden met de re-

sultaten die zijn behaald uiterlijk één week voor de datum waarop de uitslag wordt vastgesteld. 
  
3. De cijferadministratie, onder verantwoordelijkheid van de directie, controleert het bewijs van in-

schrijving, of alle modules en vrijstellingen voldoende zijn, en of er sprake is van cum laude. De 
cijferadministratie informeert de directie en de Examencommissie. De Examencommissie contro-
leert naar eigen inzicht steekproefsgewijs. 
 

4. Na akkoord van Examencommissie en directie zorgt de cijferadministratie ervoor - onder toezicht 
van de directie - dat het diploma en het Internationaal Diplomasupplement (IDS) op genummerd 
waardepapier worden geprint. De directeur bedrijfsvoering laat het verstrekte diploma registreren 
door DUO. 

5. Eenmaal per jaar vindt aan het einde van het studiejaar, voorafgaand aan zomervakantie (begin of 
half juli, afhankelijk van de jaarindeling) een feestelijke diploma-uitreiking plaats in aanwezig-
heid van directie, docenten en Examencommissie. Geslaagden worden individueel toegesproken 
en tekenen ter plaatse hun bachelordiploma. 
  

6. Geslaagden die niet bij de uitreiking in juli aanwezig kunnen zijn, ontvangen het diploma per aan-
getekende post of maken een afspraak om het op te komen halen op de onderwijslocatie.  
 

7. Het bachelordiploma kan ook tussentijds, in de loop van een studiejaar, worden aangevraagd, 
eveneens middels een verzoek aan de cijferadministratie en de Examencommissie. Uiterlijk zes 
weken nadat de aanvraag is ontvangen, wordt het diploma dan uitgereikt (op afspraak op locatie) 
of per aangetekende post verstuurd. 
 

8. Studenten die niet vóór 1 september alle 240 studiepunten behaald hebben, kunnen na 1 septem-
ber inschrijven voor de nog te behalen modules als Keuzemodule (65 euro per EC). Deze di-
ploma’s worden op afspraak uitgereikt of per aangetekende post verstuurd. 
 

10. Voor de slaagdatum op het diploma geldt de datum waarop de Examencommissie heeft vastge-
steld dat de student het examen met goed gevolg heeft afgelegd.  

 
 
Artikel 4.6 Ondertekening getuigschriften 
 

1. Het getuigschrift wordt ondertekend: 
a) door de voorzitter of lid van de Examencommissie, alsmede door de voorzitter of een lid van 

het instellingsbestuur;  
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b) door de student.  
 

2. De bijlagen bij het getuigschrift genoemd in artikel 4.3 worden ondertekend door de voorzitter of 
een lid van de Examencommissie.  

  
Artikel 4.7 Data van de uitslag en uitreiking getuigschriften 
  

1. Het vaststellen van de uitslag van het propedeutisch examen vindt eenmaal per jaar plaats, aan het 
einde van het studiejaar, na verwerking van de resultaten van de laatste herkansingen. Op verzoek 
van de student kan de uitslag ook tussentijds in de loop van het studiejaar vastgesteld worden.  
 

2. Het vaststellen van de uitslag van het afsluitend examen van de postpropedeutische vindt in de 
regel eenmaal per maand en op aanvraag van de student plaats (krachtens art. 4.4. lid 1 WHW)  
 

3. Het getuigschrift en de bijlagen genoemd in artikel 4.3 zijn beschikbaar voor de student binnen 
vier weken na het vaststellen van de uitslag.  

  
Artikel 4.8 Cum laude-regeling 
 

1. Het propedeutisch examen wordt behaald met het predicaat ‘cum laude’, indien voldaan is aan de 
volgende voorwaarden:  
a) De student heeft de propedeuse in maximaal twee jaar behaald; 
b) aan de student is een vrijstelling van niet meer dan maximaal 30 studiepunten toegekend; 
c) het gewogen gemiddelde eindcijfer van de beoordelingen van de onderwijseenheden (modu-

les), opgenomen in het resultatenoverzicht van het propedeutisch examen, dient ten minste 
onafgerond 8,0 te zijn; 

d) alle tentamens dienen ten minste onafgerond het cijfer 7,0 te zijn.  
 

2. Het afsluitend examen van de hoofdfase wordt behaald met het predicaat ‘cum laude’, indien vol-
daan is aan de volgende voorwaarden: 
a) de student heeft de opleiding in maximaal vijf jaar en de hoofdfase in maximaal vier jaar be-

haald; 
b) aan de student is een vrijstelling van niet meer dan maximaal 60 studiepunten toegekend; 
c) het gewogen gemiddelde eindcijfer van de beoordelingen van de onderwijseenheden, opgeno-

men op het resultatenoverzicht van de postpropedeutische fase, dient ten minste onafgerond 
8,0 te zijn; 

d) alle tentamens dienen ten minste onafgerond het cijfer 7,0 te zijn;  
e) het afstudeerwerkstuk (scriptie) is minimaal met het onafgeronde cijfer 8,0 gekwalificeerd.  
 

3. Onderwijseenheden waarvoor een student een vrijstelling heeft gekregen, blijven buiten beschou-
wing voor het beoordelen van de vraag of de student het examen met het predicaat ‘cum laude’ 
heeft behaald.  
 

4. De Examencommissie beoordeelt of het predicaat ‘cum laude’ behaald is. 
  
Artikel 4.9  Verklaringen 
 

Ten bewijze dat een tentamen met goed gevolg is afgelegd, dient de vermelding hiervan in de di-
gitale leeromgeving van de HTF. Studenten die meer dan één tentamen met goed gevolg hebben 
afgelegd en aan wie geen getuigschrift als bedoeld in artikel 4.4 en 4.5 kan worden uitgereikt, 
ontvangen desgevraagd een verklaring waarin de tentamens zijn vermeld die door betrokkenen 
met goed gevolg zijn afgelegd.  
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Hoofdstuk 5  Tentamens, toetsen en beoordeling  
  
Artikel 5.1  Vorm van de tentamens en toetsen  
 

1. De onderwijseenheden (modules) in de propedeutische fase worden in principe individueel schrif-
telijk getoetst middels een zaaltentamen. Dit geldt niet voor de modules Filosofische Vaardighe-
den, Oriëntatie op Stage en Oriëntatie op de twee afstudeerrichtingen. Ook voor andere modules 
zijn er uitzonderingen op dit principe mogelijk. Voor schriftelijke toetsen wordt bij de HTF een 
bepaald format gehanteerd (toetskop, lay-out etc.). Examinatoren krijgen de beschikking over dit 
format en worden geacht hun toets in dit format aan te leveren.  
 

2. De onderwijseenheden (modules) van de postpropedeutische fase worden schriftelijk, mondeling, 
d.m.v. een opdracht of werkstuk, of d.m.v. deelname aan een project getoetst.  
 

3. Voor schriftelijke toetsen geldt in principe een correctietermijn van maximaal drie weken (15 
werkdagen). Alleen in uitzonderlijke gevallen kan van deze termijn afgeweken worden. De admi-
nistratie van de HTF zorgt voor een zorgvuldige registratie van de resultaten. Studenten kunnen 
hun eigen resultaten individueel inzien via een geautomatiseerd systeem van studievoortgangregi-
stratie. 
 

4. Bij een mondelinge toets wordt de beoordeling op de dag van de toets meegedeeld en binnen vijf-
tien werkdagen in de cijferregistratie ingevoerd.  
 

5. Ten gevolge van de regeringsmaatregelen omtrent COVID-19 kan het voorkomen dat de nakijk-
termijn van 15 werkdagen niet kan worden nagekomen. Indien dat het geval is, wordt de student 
hierover tijdig door de opleiding geïnformeerd. 
 

6. Een toetsing die door een groep studenten gezamenlijk dient te worden uitgevoerd, wordt zodanig 
ingericht dat deze voor elke betrokken student tot een individuele beoordeling leidt. Daarbij 
wordt in ieder geval gewaarborgd dat geen beoordeling wordt toegekend aan de student die zich 
onvoldoende heeft ingezet bij de uitvoering van deze toets. In de formulering van de opdracht 
wordt aangegeven hoe hieraan concreet invulling is gegeven.  
 

7. Een student met een functiebeperking kan aan de Examencommissie verzoeken gelegenheid te 
krijgen de toetsen op een zo veel mogelijk aan zijn individuele beperking aangepaste wijze af te 
leggen. Door de wijze van aanpassing waarvan in een specifiek geval sprake is, kan het onvermij-
delijk zijn dat de correctietermijn van 15 dagen overschreden wordt. 

 
 
Artikel 5.2   Volgorde van tentamens en toetsen 
  

De tentamens en toetsen van de onderwijseenheden (modules) van het propedeutisch examen en 
het afsluitende postpropedeutische examen kunnen binnen de desbetreffende fase in een willekeu-
rige volgorde worden afgelegd. 

 
 
Artikel 5.3  Tijdvakken en frequentie van tentamens en toetsen 
 

1. Tot het afleggen van de tentamens en toetsen van de propedeutische fase wordt elk studiejaar 
tweemaal gelegenheid gegeven, de eerste maal direct aansluitend op het onderwijs in de desbe-
treffende onderwijseenheid (module). 
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2. Tot het afleggen van de tentamens en toetsen van de postpropedeutische fase wordt elk studiejaar 
tweemaal gelegenheid gegeven, waarvan eenmaal direct aansluitend op het onderwijs in de des-
betreffende onderwijseenheid (module).  
 

3. Toetsen waarvoor een onvoldoende is behaald, kunnen in principe herkanst worden. Dat kan 
d.m.v. een tweede versie van de (schriftelijke) toets, maar ook een vervangende opdracht of een 
mondelinge toets zijn - in overleg met en ter beoordeling van de docent die verantwoordelijk is 
voor de desbetreffende module - mogelijk. 
 

4. Het tweede toetsmoment (herkansing) van de tentamens en toetsen van de propedeutische en 
postpropedeutische fase worden aangeboden in de tweede intervalweek van de periode volgend 
op de periode waarin het eerste toetsmoment wordt aangeboden. Voor periode 4 is dat dus peri-
ode 1 van het nieuwe studiejaar.  
 

5. Ten behoeve van studenten die vóór 1 september hun propedeutisch diploma moeten behalen in 
verband met  doorstroming naar een andere opleiding, wordt - in overleg met de desbetreffende 
studenten en beoordelende docent - een geschikt moment vóór 1 september gekozen (half augus-
tus). 
 

6. Het toetsrooster wordt uiterlijk 14 dagen voor het begin van de toetsperiode waarop het rooster 
betrekking heeft, bekend gemaakt.  
 

7. Een student die verhinderd is van een toetsgelegenheid gebruik te maken, is aangewezen op de 
volgende toetsgelegenheid. In bijzondere gevallen kan een docent - in overleg met de directie en 
desbetreffende studiecoördinator - besluiten aan het einde van het studiejaar een student een 
derde toetsmoment aan te bieden. 
 

8. De toetsen Schriftelijke Taalvaardigheid I en II (1TV1 en 1TV2), waarvan de stof voor sommige 
studenten ver is weggezakt, mogen in principe onbeperkt herkanst worden, ook nog in hogere stu-
diejaren. Voorwaarde is wel dat dat de desbetreffende studenten voor elk nieuw toetsmoment een 
bijspijkertraject volgen en/of extra oefenen op de tentamenstof. De bijspijkertrajecten en herkan-
singen worden aangeboden door de docent taalvaardigheid.  

 
  
Artikel 5.4  Gestelde eisen aan tentamens en toetsen  
 

1. De Examencommissie ziet erop toe dat docenten voor elk tentamen en elke toets tijdig bekend 
maken welke eisen worden gesteld bij het afleggen van dat tentamen of die toets, zodat de student 
zich zo goed mogelijk kan voorbereiden.  
 

2. Op elk tentamen vermeldt der examinator in de toetskop welke hulpmiddelen zijn toegestaan, 
welke beoordelingscriteria zullen worden gehanteerd, hoe de puntentoekenning per onderdeel is 
en welke cesuur er geldt.  
 

3. Van een tentamen of toets die bij herhaling wordt aangeboden, moet elke gelegenheid wat betreft 
inhoud, niveau en zwaarte gelijkwaardig zijn aan de voorafgaande gelegenheid. 
 

4. Wanneer een student een onderwijseenheid niet heeft behaald in het studiejaar waarin hij het on-
derwijs in die onderwijseenheid heeft gevolgd en in het volgende studiejaar alsnog een tentamen 
of toets in die onderwijseenheid wil afleggen, gelden ten aanzien van de gestelde eisen de eisen 
van het studiejaar waarin de student het onderwijs heeft gevolgd.   
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Artikel 5.5  Praktische gang van zaken bij tentamens en toetsen 
 

1. Bij het afnemen van ‘zaaltentamens’ en toetsen moet aan de eisen gesteld in de volgende leden 
worden voldaan.  
 

2. De student dient zich te kunnen legitimeren door middel van zijn collegekaart, een geldig pas-
poort of een geldig door de Nederlandse overheid afgegeven identiteitsbewijs.  
 

3. De aanwijzingen van de examinator of surveillant moeten worden opgevolgd.  
 

4. Het gebruik van andere hulpmiddelen dan schrijfgerei en het ter plekke uitgereikte materiaal is 
uitsluitend toegestaan als dit uitdrukkelijk is aangegeven.  
 

5. Informatie- en communicatiemiddelen dienen vóór de aanvang te worden uitgezet en te worden 
weggeborgen. Het gebruik van dergelijke hulpmiddelen is niet toegestaan, tenzij toestemming 
voor gebruik is gegeven op de wijze zoals beschreven in het vorige lid. 
 

6. Het is niet toegestaan zonder toestemming van de examinator of surveillant te communiceren met 
andere personen in of buiten het lokaal waar het tentamen of de toets wordt afgenomen. 
 

7. De examinator en de surveillant zijn bevoegd passende maatregelen te nemen indien de orde en 
rust wordt verstoord. 
 

8. Bij inlevering van het werk dient op de presentielijst te worden aangetekend dat het werk is inge-
leverd.  
 

9. Studenten die als gevolg van overmacht meer dan 20 minuten te laat arriveren, kan de toegang 
worden geweigerd.  
 

10. Het is niet toegestaan om gedurende de eerste 30 minuten het lokaal te verlaten.  
 

11. Aan studenten met een functiebeperking kan de Examencommissie een verlenging van de stan-
daardduur van de toets en/of het gebruik van hulpmiddelen toestaan, naast de bevoegdheid be-
paald in artikel 5.1 om voor studenten met een functiebeperking de toetsvorm nog verder aan te 
passen aan de mogelijkheden van de betrokken student. De student dient e.e.a. minimaal drie we-
ken van tevoren aan te vragen bij de Examencommissie. 

 
  
Artikel 5.6  Mondelinge examens, tentamens en toetsen 
 

1. De beoordeling van mondelinge toetsen, tentamens en examens geschiedt bij voorkeur in aanwe-
zigheid van twee examinatoren; wordt de toets of het examen afgenomen door één examinator, 
dan dient gebruik gemaakt te worden van opnameapparatuur. 
 

2. Het afnemen van een mondeling examen, tentamen of toets is in principe openbaar. De examen-
commissie is bevoegd in bijzondere gevallen anders te bepalen.  
 

3. Van de beoordeling van een mondeling afgenomen examen, tentamen of toets wordt een verslag 
gemaakt dat door de aanwezige examinatoren wordt ondertekend. Als de wijze waarop het mon-
deling afgenomen examen, tentamen of toets dit noodzakelijk maakt, wordt dit - ongeacht het be-
paalde in de laatste volzin van het eerste lid - vastgelegd met behulp van opname op een audiovi-
sueel medium.  
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Artikel 5.7  Vaststelling van de beoordelingen  
 

1. De beoordeling van een tentamen of toets geschiedt voor elke student afzonderlijk. 
 

2. De examinator beoordeelt het tentamen of de toets en stelt de uitslag vast. De beoordeling van 
schriftelijke tentamens en toetsen wordt op een zodanige datum vastgesteld dat voldaan kan wor-
den aan de termijn genoemd in artikel 5.1 lid 3.  

 
 
Artikel 5.8  Normering van de beoordelingen  
 

1. De beoordeling van een tentamen of toets wordt uitgedrukt in één van de volgende kwalificaties: 
a) een cijfer op de schaal van 1 tot en met 10, voorzien van maximaal één decimaal, waarbij het 

cijfer 1 resp. 1.0 staat voor ‘zeer slecht’, het cijfer 2 voor ‘slecht’, het cijfer 3 voor ‘ruim on-
voldoende/zeer onvoldoende’, het cijfer 4 voor ‘onvoldoende’, het cijfer 5 voor ‘net niet vol-
doende/matig/zwak’, het cijfer 6 voor ‘voldoende’, het cijfer 7 voor ‘ruim voldoende’, het 
cijfer 8 voor ‘goed’, het cijfer 9 voor ‘zeer goed’ en het cijfer 10 voor ‘uitmuntend/uitste-
kend’. 

b) Afrondingen om te komen tot de beoordeling op een geheel cijfer dan wel een cijfer voorzien 
van één decimaal geschieden volgens de normale rekenregels. Dat betekent dat decimalen 
vanaf 500... naar boven en decimalen lager dan 500... naar beneden worden afgerond. 

c) De student heeft voor een tentamen of toets een voldoende resultaat behaald, indien het toe-
gekende resultaat het cijfer 5.5 of hoger is. 

d) Indien de student een reeds eerder afgelegde toets nogmaals aflegt, is de hoogst behaalde be-
oordeling bepalend voor de vraag of de student aan zijn verplichtingen heeft voldaan.  

  
 
Artikel 5.9 Het verlenen van vrijstellingen 
 

1. De student die in aanmerking wil komen voor een vrijstelling van het afleggen van één of meer 
tentamens, dient hiertoe ten minste vier weken voor aanvang van het onderwijs van de desbetref-
fende onderwijseenheid (module) waar de tentamenvrijstelling voor wordt aangevraagd, een 
schriftelijk gemotiveerd verzoek in bij de Examencommissie. 
Bij het verzoek moeten - overeenkomstig het bepaalde in dit artikel - bewijsstukken worden over-
gelegd om aan te tonen dat reeds is voldaan aan de vereisten voor de tentamen(s) van de onder-
wijseenheid /onderwijseenheden waarvoor vrijstelling wordt gevraagd. 
 

2. Wie op andere dan in de vorige lid bedoelde gronden meent in aanmerking te komen voor vrij-
stelling van het afleggen van een tentamen of toets, dient daartoe een schriftelijk en gemotiveerd 
verzoek in bij de Examencommissie, waarbij tevens de bewijsstukken ter onderbouwing van het 
verzoek worden overgelegd.  
 

3. De Examencommissie beoordeelt mede aan de hand van de overlegde bewijsstukken of wordt 
voldaan aan de vereisten gesteld aan de desbetreffende onderwijseenheid of onderdelen daarvan. 
 

4. De Examencommissie kent een verzoek tot vrijstelling toe, indien verzoeker aantoonbaar voldoet 
aan de vereisten gesteld voor de desbetreffende onderwijseenheid (module). De Examencommis-
sie informeert de student over haar beslissing binnen vier weken gerekend vanaf de datum 
waarop het verzoek is ontvangen.  
 

5. Vrijstellingen worden in het resultatenoverzicht van de student getoond met de omschrijving 
‘vrijstelling’. Een tentamen waarvoor de student vrijstelling heeft gekregen, telt niet mee in even-
tuele middelingen tot een eindcijfer van de onderwijseenheid waarbij dit tentamen is betrokken.  



 
 

21 
 

 
6. Een vrijstelling kan alleen worden verleend op grond van:  

a. met goed gevolg afgelegde tentamens, examens of stagecomponenten van vooropleidingen, 
die toegang geven tot de opleiding waarvoor de student is ingeschreven; 

b. met goed gevolg afgelegde tentamens, examens of stagecomponenten van NVAO-geaccredi-
teerde of daaraan gelijkwaardige opleidingen.  

c. kennis en ervaring opgedaan op een andere manier dan genoemd in sub a en b, dit ter beoorde-
ling van hiertoe door de Examencommissie of door de Examencommissie aangewezen beoor-
delaars. 

 
7. Een opleiding wordt als gelijkwaardig aan een geaccrediteerde opleiding beschouwd indien:  

a. er sprake is van accreditatie of soortgelijke erkenning door een door één van de ministeries 
ingesteld onafhankelijk orgaan; 

b. het succesvol afronden van de opleiding leidt tot een wettelijk erkende graad c.q. civiel effect, 
waaronder mede wordt verstaan de toelating tot een beschermd beroep; 

c. het een bijzondere (groep van) opleiding(en) betreft, die niet aan één van de hiervoor ge-
noemde criteria voldoet, maar waarvan de externe kwaliteitsborging voldoende adequaat is. 

 
8. Een student die voor één of meer vrijstellingen in aanmerkingen wenst te komen, dient een gemo-

tiveerd verzoek in bij de Examencommissie. Het verzoek is ondertekend en bevat: 
a. naam, adres, leerjaar, afstudeerrichting en studentnummer;  
b. een omschrijving van de gronden waarop de vrijstelling wordt verzocht;  
c. onderliggende documentatie waaruit blijkt dat de inhoud van de tentamens, examens of stage-

componenten waarvoor vrijstelling wordt gevraagd, eerder verworven is; 
d. een gewaarmerkte kopie van diploma met cijferlijst of een gewaarmerkt bewijs van eerder af-

gelegde tentamens (indien van toepassing).  
 

9. De Examencommissie beslist binnen vier weken na datum van ontvangst over het verzoek. Indien 
een of meer vrijstellingen worden toegekend, draagt de Examencommissie er zorg voor dat deze 
uiterlijk vier weken na het besluit worden geregistreerd. 
 

10. De Examencommissie motiveert in haar besluit op welke gronden de vrijstelling is verleend dan 
wel geweigerd. Een afschrift van het besluit wordt opgenomen in het (elektronische) dossier van 
de student. 
 

11. Een vrijstelling is vijf jaar geldig. Op verzoek van de student kan de Examencommissie de gel-
digheidsduur verlengen, dan wel een aanvullend of vervangend tentamen opleggen in geval de 
geldigheidsduur van de vrijstelling is verstreken. Indien het curriculum van de opleiding wordt 
gewijzigd, wordt aangegeven hoe met verleende vrijstellingen wordt omgegaan, die geen deel 
meer uitmaken van het curriculum.   
 

12. De Examencommissie kan op grond van een deugdelijke vergelijking van een (deel van een) 
vooropleiding of geaccrediteerde opleiding als bedoeld in lid 1 sub a en b van dit artikel met het 
curriculum van de eigen opleiding besluiten tot het verlenen van vrijstellingen aan alle studenten 
die de betreffende opleiding (of deel daarvan) gevolgd hebben. De Examencommissie kan daar-
toe een algemeen besluit opstellen, dat deugdelijk gemotiveerd is en jaarlijks geactualiseerd 
wordt. Indien een student die de betreffende opleiding (of een deel daarvan) gevolgd heeft, ver-
zoekt om vrijstellingen, verifieert de Examencommissie welke resultaten behaald zijn, en welke 
vrijstelling wordt verleend. Dit individuele vrijstellingsbesluit wordt met afschrift van het alge-
mene besluit in het (elektronische) dossier van de student opgenomen.  
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Artikel 5.10  Toekenning van studiepunten 
 

1. Als een onderwijseenheid (module) wordt afgesloten met een tentamen, is de onderwijseenheid 
(module) behaald en worden de bijbehorende studiepunten toegekend indien de student voor het 
tentamen een voldoende resultaat heeft behaald.  
 

2. Als een onderwijseenheid (module) wordt afgesloten met twee of meer (deel)toetsen, is de on-
derwijseenheid behaald en worden de bijbehorende studiepunten toegekend indien de student 
als beoordeling voor de onderwijseenheid een voldoende resultaat heeft ontvangen en tevens de 
resultaten behaald voor de (deel)toetsen voldoen aan de daaraan gestelde eisen. 
 

3. Als de student voor een onderwijseenheid een vrijstelling heeft gekregen, is de onderwijseen-
heid behaald en worden de bijbehorende studiepunten toegekend. 
 

4. Als datum waarop de studiepunten zijn behaald, wordt geregistreerd de datum waarop het tenta-
men of de laatste toets c.q. de laatste deeltoets is afgelegd die heeft geleid tot het behalen van de 
onderwijseenheid (module). 
 

5. Heeft een onderwijseenheid (module) betrekking op de praktische voorbereiding op de beroeps-
uitoefening, dan worden aan die onderwijseenheid alleen studiepunten toegekend als de activi-
teiten onder begeleiding van de opleiding plaatsvinden.  

  
Artikel 5.11 Vastlegging en bekendmaking van de beoordelingen 
 

1. De beoordelingen die een student heeft behaald, worden opgenomen in een geautomatiseerd 
systeem van studievoortgangregistratie, genaamd. Op het gebruik van dit systeem is de Regeling 
Bescherming Persoonsgegevens van de instelling van toepassing. 
 

2. De beoordeling die de student voor een schriftelijk tentamen heeft behaald, is - bijzondere om-
standigheden daargelaten - beschikbaar uiterlijk binnen 15 werkdagen na de toetsdatum. Daarbij 
dient - voor zover mogelijk en met in achtneming van de redelijkheid - rekening gehouden te 
worden met de herkansingsmogelijkheid van de studenten. 
 

3. De student ontvangt van de behaalde beoordelingen geen schriftelijk bewijsstuk maar kan deze 
inzien via de elektronische leeromgeving van de HTF.  

  
 
Artikel 5.12 Geldigheidsduur van studieresultaten 
 

1. De geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde onderwijseenheden (modules) en verleende 
vrijstellingen is zolang als wettelijk is toegestaan (in principe onbeperkt). 
 

2. De Examencommissie heeft de bevoegdheid om - in geval van bijzondere omstandigheden, 
zulks ter beoordeling van de Examencommissie - de geldigheidsduur van behaalde tentamens te 
beperken.  
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Artikel 5.13 Inzage van tentamens en toetsen 
 

1. Gedurende vier weken na het bekendmaken van de uitslag van een schriftelijk tentamen of 
schriftelijke toets krijgt de student desgevraagd inzage in het tentamen en zijn/haar gegeven 
antwoorden. Tevens wordt de student in de gelegenheid gesteld een kopie van de zijn/haar ge-
geven antwoorden te maken. 
 

2. Gedurende de termijn genoemd in het eerste lid kan elke student van de opleiding kennis ne-
men van de vragen en opdrachten van het desbetreffende tentamen of de desbetreffende toets, 
alsmede van de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden en de daar-
bij behorende standaardnormering.  
 

3. Binnen de termijn genoemd in het eerste lid wordt het tentamen door de examinator individu-
eel of groepsgewijs met de student(en) besproken. 
 

4. De Examencommissie kan bepalen dat de inzage en de bespreking geschieden op een vaste 
plaats en op een vast tijdstip.  

  
Artikel 5.14 Bewaring van afgelegde tentamens en toetsen 
 

1. De opleiding ziet er op toe dat het gemaakte werk en de beoordelingsnormen worden bewaard 
gedurende een periode van vijf jaar na de datum van dagtekening van het bewijsstuk met de 
behaalde beoordelingen bedoeld in artikel 5.12.  

 
2. In afwijking van de vorige volzin worden afstudeerwerk, portfolio’s en de beoordeling daar-

van - al dan niet in digitale vorm - bewaard gedurende een periode van zeven jaar. Bestaat een 
afstudeerwerk niet uit een - al dan niet in digitale vorm opgeslagen - document en/of beeldma-
teriaal, dan dienen - ten behoeve van de bewaring - van het afstudeerwerk tekeningen en/of 
afbeeldingen te worden gemaakt, zodanig dat een goede indruk wordt gegeven van het afstu-
deerwerk. 

 
  
Artikel 5.15 Fraude 
 

1. Indien een student fraudeert, kan de Examencommissie betrokkene het recht ontnemen één of 
meer door de Examencommissie aan te wijzen toetsen, tentamens of examens af te leggen, ge-
durende een door de Examencommissie te bepalen termijn van ten hoogste een jaar. Bij ern-
stige fraude kan de directie op voorstel van de Examencommissie de inschrijving voor de op-
leiding van de betrokken student definitief beëindigen. 
 

2. Staat de fraude als bedoeld in het eerste lid onherroepelijk vast, dan wordt in het digitale sys-
teem van studievoortgangregistratie vastgelegd dat de student heeft deelgenomen aan het ten-
tamen of de toets maar wegens fraude geen beoordeling heeft ontvangen. 
 

3. Als de fraude wordt bemerkt tijdens het afleggen van het tentamen of de toets, kan de exami-
nator of de surveillant de student verzoeken het lokaal terstond te verlaten en hem/haar van 
verdere deelname uitsluiten. 
 

4. De examinator of de surveillant die de fraude heeft bemerkt, stelt de Examencommissie daar-
van ten spoedigste schriftelijk op de hoogte. 
 

5. Bij vastgestelde fraude heeft de Examencommissie onder andere de bevoegdheid om de uit-
slag van een tentamen ongeldig te verklaren. 
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6. Het Fraudereglement van de HTF (zie Bijlage I) bevat nadere bepalingen met betrekking tot 

geconstateerde fraude. 
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Hoofdstuk 6  Evaluatie van het onderwijs 
Artikel 6.1  Algemeen  
 

1. Het onderwijs aan de HTF wordt op twee manieren structureel door studenten geëvalueerd:  
• een Groepsbrede Evaluatie door de hele groep studenten die een bepaalde module volgen; 
• een Klankbordgroepevaluatie per studiejaar. 

2. Bij de brede evaluatie heeft iedere student de gelegenheid om d.m.v. een reeks vragen een vak 
anoniem te beoordelen en zijn mening over verschillende aspecten van het vak te geven.  

3. De docent en de HTF krijgen m.b.v. deze brede evaluatie inzicht in: 
• wat de groep in het algemeen van het vak vindt en waar min of meer consensus over is; 
• wat opvallende meningen of opmerkingen zijn van individuele studenten. 

4. Bij de Klankbordgroepevaluatie wordt het reilen en zeilen van de HTF meer in het algemeen ge-
evalueerd: het curriculum als geheel, de mix beroepsgerichte vakken en filosofische vakken, de 
logistiek enz. De gebeurt per leerjaar door een kleine groep studenten gezamenlijk en anoniem 
voor de docent. Deze evaluatie komt deliberatief tot stand en is in de verslaglegging ook meer be-
argumenteerd dan bij de Groepsbrede Evaluatie mogelijk is. De docent en de HTF krijgen m.b.v. 
deze Klankbordgroepevaluatie inzicht in: 

• wat toegewijde studenten na uitwisseling van argumenten van een vak vinden; 
• hoe verschillende vakken door hetzelfde groepje worden beoordeeld.  

 
 
Artikel 6.2  Groepsbrede Evaluatie 
 

1. Elke HTF-brede onderwijsmodule wordt periodiek door middel van een evaluatieformulier (zie 
Bijlage F) schriftelijk door alle betrokken studenten geëvalueerd. 

2. Dit gebeurt elke drie jaar of als er een speciale aanleiding voor is, zoals: 
• nieuwe docent van het vak; 
• nieuwe opzet van het vak; 
• eerdere (negatieve) evaluaties. 

Ook kan de docent zelf, de betrokken Studiecoördinator of de directie tot een extra Groepsbrede 
Evaluatie besluiten. 

3. Door de directie is een Toetscoördinator aangesteld die belast is met de uitvoering en praktische 
organisatie van de Groepsbrede Evaluatie. 

4. De Toetscoördinator draagt er zorg voor: 
• dat docenten vooraf worden geïnformeerd dat hun vak geëvalueerd gaat worden en dat ze 

daar 10 minuten aan het eind van de laatste les voor moeten inruimen; 
• dat de evaluatieformulieren worden uitgedeeld en ingezameld; 
• dat de formulieren worden gescand en naar de desbetreffende docent en de directeur 

Onderwijs worden gestuurd.  
5. De directeur Onderwijs vraagt de docent om een reactie d.m.v. het reactieformulier (zie Bijlage 

G). Hij beziet of er nader overleg nodig is en of de Studiecoördinator erbij betrokken moet 
worden. Het nadere overleg dient uit te monden in gezamenlijk overeengekomen verbeterplan 
voor de desbetreffende module.  

6. De Toetscoördinator archiveert de evaluaties digitaal (als scans), samen met de bijhorende reactie 
van de docent, het eventuele nadere overleg, de daaruit voortvloeiende afspraken en de 
afsluitende accordering. 

7. De directeur Onderwijs stelt in overleg met de verschillende Studiecoördinatoren (tijdens het 
Coördinatorenoverleg) het evaluatieformulier samen en voert eventuele wijziging in de 
vraagstelling door. 

8. De directeur Onderwijs rapporteert zijn bevindingen n.a.v. de Groepsbrede Evaluatie periodiek 
aan de andere leden van de directie tijdens het Directieoverleg. 
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9. Indien de betrokken docent van een te evalueren module dezelfde persoon is als de directeur 
Onderwijs, neemt de algemeen-directeur de rol over van de directeur Onderwijs.  
 

 
Artikel 6.3   Klankbordgroepevaluatie  
 

1. Los van de specifieke vakken en modulen wordt ook de gang van zaken aan de HTF in meer 
algemene zin geëvalueerd. Dit gebeurt door middel van een klankbordgroep (KBG) per 
studiejaar. De KBG bestaat uit minimaal drie studenten. Voor de evaluatie maken de studenten 
gebruik van een evaluatieformulier (zie bijlage H).  

2. De studenten voor de  KBG worden aan het begin van ieder studiejaar geworven door de 
directeur Onderwijs.  

3. Studenten die deelnemen aan een KBG mogen de tijd daarmee gemoeid is opvoeren als 
Keuzeactiviteit. 

4. Deze evaluaties vinden drie maal per jaar plaats: begin december, begin april en begin juli. De 
studenten stellen de KBG-evaluatie gezamenlijk op en bezorgen deze bij de directeur Onderwijs. 

5. De directeur Onderwijs archiveert de KBG-evaluaties. 
6. De directeur onderwijs bespreekt de uitkomsten van KBG-evaluaties periodiek binnen het 

Directieoverleg, waarna wordt besloten welke maatregelen moeten worden getroffen en welke 
punten ingebracht moeten worden in het Coördinatorenoverleg.  
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Hoofdstuk 7   Begeleiding en studieadvies  
  
Artikel 7.1  Studieloopbaanbegeleiding  
 

1. De HTF draagt zorg voor de begeleiding van elke student, mede ten behoeve van zijn oriëntatie 
op mogelijke studiewegen in en buiten de opleiding. 

2. De HTF besteedt bij de studieloopbaanbegeleiding bijzondere zorg aan de begeleiding van stu-
denten die behoren tot een etnische of culturele minderheid dan wel studenten met een functiebe-
perking waarvan de deelname in het hoger onderwijs in belangrijke mate achterblijft bij de deel-
name van studenten die hier niet toe behoren.  

3. Studenten van de HTF kunnen zich wenden tot hun mentor, docent of docent-assistent voor pro-
blemen die rechtstreeks samenhangen met hun studie.  

 
 
Artikel 7.2  Studieadvies aan het einde van het eerste jaar van inschrijving 
 

1. Aan het einde van het eerste jaar van inschrijving brengt de studiecoördinator en/of mentor na-
mens de directie aan elke student advies uit over de voortzetting van zijn studie binnen de HTF en 
de gekozen afstudeerrichting.  

2. Resultaten behaald door vrijstelling tellen mee bij de formulering van het advies. 
 
 
Artikel 7.3  Verwijzing in de postpropedeutische fase  

 
1) De Examencommissie kan beslissen dat een student in de postpropedeutische fase toegang heeft 

tot meer dan één afstudeerrichting beschreven in artikel 3.2 van deze regeling.  
2) De Examencommissie baseert haar beslissing op: 

a) de studieresultaten en motivatie van de student; 
b) in hoeverre het door de student gevolgde studieprogramma en eventueel eerder gevolgde op-

leidingen voldoende aansluiten op de door de student gewenste afstudeerrichting. 
3) De Examencommissie stelt de student in de gelegenheid te worden gehoord alvorens tot een be-

slissing over te gaan. Bij de beslissing houdt de Examencommissie rekening met de persoonlijke 
omstandigheden van de student. 
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Hoofdstuk 8   Examencommissie  
  
Artikel 8.1  Instelling en samenstelling Examencommissie 
 

1. De directie van de HTF stelt voor de opleiding een Examencommissie in. 
 

2. De Examencommissie is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student 
voldoet aan de voorwaarden die deze regeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardighe-
den die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad als bedoeld in artikel 4.2.  

 
3. De directie benoemt de leden van de Examencommissie op basis van hun deskundigheid. 

 
4. De samenstelling, werkwijze, taken en bevoegdheden van de Examencommissie zijn uitgewerkt 

in het Reglement Examencommissie HTF*. Dit reglement zal door de Examencommissie regel-
matig geëvalueerd worden. Evaluatie vindt in ieder geval plaats na het eerste jaar van inwerking-
treding van dit reglement. Vervolgens vindt evaluatie ten minste eenmaal in de drie jaar plaats. 
 

5. De directie van de HTF draagt er zorg voor dat de Examencommissie kan beschikken over een 
gezamenlijk secretariaat.  
 

6. De Examencommissie bestaat uit ten minste drie leden, onder wie ten minste één docent en één 
niet aan de HTF verbonden lid (extern lid).  
 

7. De Examencommissie heeft een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en één of meer leden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) Zie Bijlage K. 
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Hoofdstuk 9  Bezwaar en beroep  
  
Artikel 9.1  Beroep bij de Klachtencommissie van de HTF 
 

1. De student kan via de interne Klachtencommissie van de HTF beroep aantekenen tegen besluiten 
als bedoeld in artikel 7.61 WHW, waaronder een besluit:  
a) tegen de weigering een student tot de opleiding toe te laten op basis van een onvoldoende re-

sultaat voor het 21plus-onderzoek en/of een als onvoldoende beoordeeld intakegesprek; 
b) tot verwijzing in de postpropedeutische fase als bedoeld in artikel 6.3; 
c) van Examencommissie en examinatoren;  
d) beslissingen over het toelatingsonderzoek als bedoeld in artikel 2.5;  
e) over de toelating tot de tentamens, toetsen en examens, niet zijnde een besluit van algemene 

strekking;  
f) inzake meldingen van het met goed gevolg afleggen van het afsluitend examen, als bedoeld 

in artikel 7.9d WHW;  
g) inzake toelating tot de opleiding als bedoeld in artikel 7.28 lid 4 WHW;  
h) inzake de studievoortgangscontrole, als bedoeld in artikel 7.9a WHW.  
 

2. De interne Klachtencommissie van de HTF bestaat uit twee personen: een voorzitter en een secre-
taris.  
 

3. De interne klachtenprocedure staat beschreven in de Algemene Voorwaarden. De meest recente 
versie van deze voorwaarden is te vinden op de website van de HTF (www.hogeschoolvoortoege-
pastefilosofie.nl).  

 
Artikel 9.2  Beroep bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken  
 

1. Via de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), waar de HTF lid van is, is de HTF 
aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken. De Geschillencommissie 
Particuliere Onderwijsinstellingen is ingesteld om geschillen tussen de afnemer en aanbieder te 
beslechten voor zover de geschillen betrekking hebben op de door het aanbieder te leveren of ge-
leverde diensten en/of zaken. 
 

2. Er kan pas beroep op de geschillencommissie worden gedaan als de interne klachtenprocedure bij 
de aanbieder is doorlopen zonder dat dit tot een oplossing heeft geleid. Bij de behandeling van 
een geschil door de onafhankelijke Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen staan 
de Algemene Voorwaarden van het desbetreffende lid van de NRTO en de Gedragscode van de 
NRTO bij de uitspraak centraal. 
 

3. Er kan zowel door de student als door het lid van de NRTO (i.c. de HTF) een beroep op de Ge-
schillencommissie worden gedaan. 
 

4. De uitspraak van de Geschillencommissie is voor leden van de NRTO bindend. 
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Hoofdstuk 10  Slot- en invoeringsbepalingen  
  
Artikel 10.1  Onvoorziene gevallen 
  

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de directie. 
 
  

Artikel 10.2  Bekendmaking van de regeling  
 

De directie draagt zorg voor een passende en tijdige bekendmaking van deze regeling, van nadere 
regels die door de Examencommissie zijn opgesteld, alsmede van wijzigingen van deze stukken.  
 

  
Artikel 10.3 Citeertitel, inwerkingtreding 
  

Deze regeling kan worden aangehaald als Onderwijs- en examenregeling HTF en treedt in wer-
king op 1 september 2018. 
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Bijlage A  
Algemene HTF-competenties 
 
Onder een ‘competentie’ wordt in deze nota verstaan: zichtbaar adequaat gedrag in een relevante be-
roepscontext. Adequaat gedrag veronderstelt dat de hiervoor benodigde kennis, vaardigheden en atti-
tude aanwezig zijn en geïntegreerd worden toegepast. Kennis, vaardigheden en attitude worden 
daarom in de competenties niet (steeds) afzonderlijk benoemd. De competenties zijn namelijk gefor-
muleerd in termen van gedrag, waarmee de vereiste kennis, vaardigheden en attitude impliciet duide-
lijk zijn.  
 
De hierna beschreven competenties vormen voor de HTF het ijkpunt om de kwalificatie-eisen van haar 
beginnende beroepsbeoefenaren vast te leggen.  

 
De praktische oriëntatie van de Toegepast Filosoof1 bepaalt voor een belangrijk deel de competenties 
waarover de Toegepast Filosoof - ongeacht de beroepsdifferentiatie die hij kiest - dient te beschikken. 
Die competenties richten zich op de volgende deelgebieden: 
 

I. Toepassing van filosofische kennis en vaardigheden 
II. Praktijkgericht onderzoek 
III. Professioneel werken  
 
Ad. I. Toepassing van filosofische kennis en vaardigheden 

 
A. CONCEPTUEEL DENKEN 

 
1) Een HTF-afgestudeerde is bij uitstek getraind in conceptueel denken. Hij kan laten zien 

hoe ideeën, begrippen en praktijken in elkaar zitten, met elkaar samenhangen, hoe ze wer-
ken en hoe ze effect sorteren.  

 
2) Een HTF-afgestudeerde kan verborgen vooronderstellingen expliciteren en eventueel 

nieuwe onderscheidingen en noties introduceren om een manier van denken of praktijk te 
verbeteren. [zie verder: HTF-Vaardighedengids]. 

 
B. NORMATIEF DENKEN 

 
3) Een HTF-afgestudeerde kan gebeurtenissen en ontwikkelingen analyseren in normatieve 

termen als rechtvaardigheid, gelijkheid, vrijheid, duurzaamheid en welzijn, alsmede van-
uit een visie waarin idealen zijn uitgedrukt.  

 
4) Een HTF-afgestudeerde kan concrete beleidsvoorstellen en -adviezen analyseren en eva-

lueren in termen van de verschillende waarden en normen, en kan de achtergrond van 
deze waarden en normen inzichtelijk maken. 

 
5) Een HTF-afgestudeerde kan gedrag van mensen relateren aan waarden, normen en deug-

den, en onderscheidt daarbij persoonlijke van professionele deugden. 
 

C. KRITISCH DENKEN 
 

6) Een HTF-afgestudeerde kan concepten en beweringen die als fundamenteel of maatge-
vend worden geaccepteerd, verhelderen en bekritiseren. 

 
1 Overal waar de mannelijke vorm gebruikt wordt, dient ook de vrouwelijke (of genderneutrale) term gele-
zen te worden; omwille van de leesbaarheid is in dit document voor één verwijsvorm gekozen. 
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7) Een HTF-afgestudeerde kan geaccepteerde zienswijzen of praktijken aan een rationeel 

onderzoek onderwerpen, kritisch bevragen en interpreteren in termen van goede of 
slechte redenen. 

 
8) Een HTF-afgestudeerde kan gebeurtenissen, ontwikkelingen en het zelfbegrip van indivi-

duen of groepen problematiseren door een minder voor de hand liggend perspectief of 
vocabulaire te hanteren. 

 
Ad. II. Praktijkgericht onderzoek 
 

9) Een HTF-afgestudeerde kan ideeën en oplossingen overbrengen op basis van de volgende 
vaardigheden: 
a) Schriftelijke taalvaardigheid (persoonlijke schrijfstijl) 
b) Mondelinge taalvaardigheid (retorica, presentatievaardigheden) 
c) Argumenteren en overtuigen (logisch redeneren) 

[zie verder: HTF-Vaardighedengids] 
 

10) Een HTF-afgestudeerde kan een probleemanalyse uitvoeren en op basis daarvan een on-
derzoeksvraag formuleren.  

 
11) Een HTF-afgestudeerde kan een onderzoeksopzet opstellen, (internationaal) literatuuron-

derzoek verrichten, en gegevens verzamelen en analyseren, en op basis daarvan conclu-
sies trekken en aanbevelingen doen.  

 
Ad. III. Professioneel werken 

 
12) Een HTF-afgestudeerde kan het eigen handelen evalueren op basis van ervaringen, kriti-

sche reflectie en empirische gegevens (practice based).  
 
13) Een HTF-afgestudeerde het eigen handelen mede baseren op wetenschappelijk bewezen 

kennis en methoden (evidence based).  
 
14) Een HTF-afgestudeerde kan gericht werken aan de eigen professionalisering door collegi-

aal samen te werken en verbeteringsgericht te reflecteren op zijn handelen.  
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Bijlage B 
Beroepsspecifieke HTF-competenties 

 
De HTF-afgestudeerde Toegepaste Filosofie (TP) beschikt over de volgende beroepsspecifieke compe-
tenties: 
 
1) Een HTF-afgestudeerde TP weet de weg in het publieke domein en overziet de gevolgen van poli-

tiek-strategische keuzes voor het (anders) oplossen van organisatie- en maatschappelijke vraagstuk-
ken. 

2) Een HTF-afgestudeerde TP is in staat beleid te ontwikkelen, te implementeren en te evalueren en be-
schikt over de handelingsbekwaamheid om zich te verantwoorden voor de eigen visie en aanpak. 

3) Een HTF-afgestudeerde TP beschikt over kennis en inzicht op het gebied van zowel de traditionele 
als duurzame economie, en op het gebied van lerend organiseren en besturen. 

4) Een HTF-afgestudeerde TP is in staat economische kwesties met ethische vraagstukken te verbinden 
en is in staat anderen te ondersteunen bij de ontwikkeling naar een duurzame aanpak. 

5) Een HTF-afgestudeerde TP heeft kennis van debatten die in de openbaarheid spelen en is in staat om 
daar filosofisch op te reflecteren, en deze in nieuwe perspectieven te plaatsen met behulp van rele-
vante filosofische theorie. 

6) Een HTF-afgestudeerde TP is in staat om met behulp van relevante filosofische theorie zijn eigen 
standpunt te vormen over culturele en maatschappelijke vraagstukken, en kan deze op overtuigende 
wijze uit te dragen. 

 
[Bij de formulering van bovenstaande competenties is rekening gehouden de afspraken van het Landelijk Overleg 

Bestuurskunde Opleidingen en het landelijk beroeps- en opleidingsprofiel van de hbo-bachelor Journalistiek.]  
 
De HTF-afgestudeerde Onderwijs (OW) is tweedegraads bevoegd in de vakken Filosofie en Burger-

schap, en beschikt over de volgende beroepsspecifieke competenties: 

1) Een HTF-afgestudeerde OW beschikt over het vermogen filosofieonderwijs vorm te geven en af te 
stemmen op het niveau en de kenmerken van zijn leerlingen, en kan lessenreeksen ontwikkelen met 
verschillende werkvormen. 

2) Een HTF-afgestudeerde OW is in staat bijdragen te leveren aan onderwijskundige ontwikkelingen 
door het raadplegen van bronnen, het inbrengen van informatie en het leveren van kritische bijdragen 
aan de oordeelsvorming en het oplossen van praktijkproblemen en is zo in staat een herkenbare bij-
drage te leveren aan het schoolbeleid, met name ook op basis zijn filosofische vorming. 

3) Een HTF-afgestudeerde OW kan de competenties van de Toegepast Filosoof integreren met de com-
petenties van het leraarschap.  

4) Een HTF-afgestudeerde OW kan leerlingen begeleiden ten aanzien van burgerschapsvraagstukken. 
5) Een HTF-afgestudeerde OW is zeer bekwaam in het organiseren van een (socratische) dialoog op 

verschillende niveaus en via verschillende werkvormen.  
6) Een HTF-afgestudeerde OW beschikt over gedegen pedagogische kennis en heeft de pedagogische 

en didactische kennis en vaardigheden geoefend in de praktijk.  
 
[Bij de formulering van bovenstaande competenties is rekening gehouden met de eisen die de wetgever in de wet 

BIO aan het leraarschap stelt, waarbij het uitgangspunt is dat de leraar pedagogisch, vakdidactisch en vakin-
houdelijk bekwaam dient te zijn.]  
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Bijlage C 
Modulen Basiskwalificatie en Propedeutische fase 
 
A. PROPEDEUTISCHE FASE 
Leerjaar 1  
 
I. 

1) Inleiding Filosofie 1 (1INL1)     6 EC - 7x hoorcollege (1,75 uur) 
2) Schriftelijke taalvaardigheid I (1TV1)    3 EC - 1x college op zat.ochtend (3 uur) 
3) Schriftelijke taalvaardigheid II (1TV2)    8 EC - 7x hoorcollege (1,75 uur)  

II. 
4) Levenskunst 1 (1LK1)      6 EC - 7x hoorcollege (1,75 uur) 
5) Filosofische vaardigheden I (1FVI)    8 EC - 7x hoorcollege (1,75 uur) 
6) Oriëntatie op Onderwijs (1OOW1)              1,5 EC - 1x college op zat.ochtend (3 uur) 

III.  
7) Wijsgerige Ethiek 1 (1WE1)    6 EC - 7x hoorcollege (1,75 uur)  
8) Wijsgerige Antropologie 1(1WA1)    6 EC - 7x hoorcollege (1,75 uur)  
9) Oriëntatie op Toegepaste Filosofie (1OTF1)            1,5 EC - 1x college op zat.ochtend (3 uur) 

IV. 
10) Politieke en Sociale Filosofie 1 (1PSF1)   6 EC - 7x hoorcollege (1,75 uur) 
11) Wetenschapsfilosofie 1 (1WF1)    6 EC - 7x hoorcollege (1,75 uur) 
12) Oriëntatie op stage (1OST1)    2 EC - 1x college op zat.ochtend (3 uur) 

       -------- + 
                  60 EC 

 
 
B. BASISKWALIFICATIE 
Leerjaar 1 - versneld traject 

 
I. 

1) Inleiding Filosofie 1 (1INL1)     6 EC - 7x hoorcollege (1,75 uur) 
2) Verdieping Filosofie (4VF1)    3 EC - 1x college op zat.ochtend (3 uur) 
3) Schriftelijke taalvaardigheid I (1TV1)    3 EC - 1x college op zat.ochtend (3 uur) 
4) Schriftelijke taalvaardigheid II (1TV2)    8 EC - 7x hoorcollege (1,75 uur)  

II. 
5) Levenskunst 1 (1LK1)      6 EC - 7x hoorcollege (1,75 uur) 
6) Levenskunst 2 (4LK1)      3 EC - 1x college op zat.ochtend (3 uur) 
7) Filosofische vaardigheden I (1FVI)    8 EC - 7x hoorcollege (1,75 uur) 
8) Oriëntatie op Onderwijs (1OOW1)              1,5 EC - 1x college op zat.ochtend (3 uur) 

III.  
9) Wijsgerige Ethiek 1 (1WE1)    6 EC - 7x hoorcollege (1,75 uur)  
10) Wijsgerige Ethiek 2 (4WE1)    3 EC - 1x college op zat.ochtend (3 uur)  
11) Wijsgerige Antropologie 1(1WA1)    6 EC - 7x hoorcollege (1,75 uur)  
12) Wijsgerige Antropologie 2 (4WA1)    3 EC - 1x college op zat.ochtend (3 uur) 
13) Oriëntatie op Toegepaste Filosofie (1OTF1)            1,5 EC - 1x college op zat.ochtend (3 uur) 
14) Keuzeactiviteit I (3KA1)     1 EC - geen college 

IV. 
15) Politieke en Sociale Filosofie 1 (1PSF1)   6 EC - 7x hoorcollege (1,75 uur) 
16) Politieke en Sociale Filosofie 2 (4PSF1)   3 EC - 1x college op zat.ochtend (3 uur) 
17) Wetenschapsfilosofie 1 (1WF1)    6 EC - 7x hoorcollege (1,75 uur) 
18) Wetenschapsfilosofie 2 (4WF1)    3 RC - 1x college op zat.ochtend (3 uur)  
19) Oriëntatie op stage (1OST1)    2 EC - 1x college op zat.ochtend (3 uur) 
20) Keuzeactiviteit II (3KA2)     1 EC - geen college 

       --------- + 
 80 EC 
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Bijlage D 
Modulen Postpropedeutische fase Toegepaste Filosofie (TF) 
 
Leerjaar 2 TF 
 
I. 

1) Taalfilosofie en Metaforen (2TM1)    6 EC - 7x hoorcollege (1,75 uur) 
2) Inleiding Bestuurskunde (2TF-INB1)      4 EC - 4x hoorcollege (1,75 uur) 
3) Besturen en Veranderen (2TF-BV1)    4 EC - 4x hoorcollege (1,75 uur) 
4) Onderzoekskunde I (2OK1)     2 EC - 2x hoorcollege (1,75 uur) 

II. 
5) Inleiding Economie 1 (2TF-INE1)    4 EC - 4x hoorcollege (1,75 uur) 
6) Andere Economie (2TF-AE1)     4 EC - 4x hoorcollege (1,75 uur) 
7) Filosofische vaardigheden II (2FV1)     6 EC - 7x hoorcollege (1,75 uur) 

III. 
8) Retorica en Narrativiteit I (2RN1)      4 EC - 4x hc + wc op zat.ochtend (3 uur) 
9) Inleiding Duurzaamheid (2TF-IND1)     4 EC - 4x hoorcollege (1,75 uur) 
10) Duurzaamheid en Rechtvaardigheid (2TF-DR1)    4 EC - 4x hoorcollege (1,75 uur) 
11) Logica en Beslistheorie (2LB1)      5 EC - 7x hoorcollege (1,75 uur) 

IV.  
12) Cultuurfilosofie (2CF1)      5 EC - 7x hoorcollege (1,75 uur) 
13) Inleiding Media (2TF-INM1)     4 EC - 4x hoorcollege (1,75 uur) 
14) Toegepast-filosofische verdieping op Media    4 EC - 4x hoorcollege (1,75 uur) 

       ---------- + 
         60 EC  
 
Leerjaar 2 TF - versneld traject 
 
I. 

1) Taalfilosofie en Metaforen (2TM1)    6 EC - 7x hoorcollege (1,75 uur) 
2) Inleiding Bestuurskunde (2TF-INB1)      4 EC - 4x hoorcollege (1,75 uur) 
3) Besturen en Veranderen (2TF-BV1)    4 EC - 4x hoorcollege (1,75 uur) 
4) Onderzoekskunde I (2OK1)     2 EC - 2x hoorcollege (1,75 uur) 

II. 
5) Inleiding Economie 1 (2TF-INE1)    4 EC - 4x hoorcollege (1,75 uur) 
6) Andere Economie (2TF-AE1)     4 EC - 4x hoorcollege (1,75 uur) 
7) Filosofische vaardigheden II (2FV1)     6 EC - 7x hoorcollege (1,75 uur) 

III. 
8) Retorica en Narrativiteit I (2RN1)      4 EC - 4x hc + wc op zat.ochtend (3 uur) 
9) Inleiding Duurzaamheid (2TF-IND1)     4 EC - 4x hoorcollege (1,75 uur)  
10) Duurzaamheid en Rechtvaardigheid (2TF-DR1)    4 EC - 4x hoorcollege (1,75 uur) 
11) Logica en Beslistheorie (2LB1)      5 EC - 7x hoorcollege (1,75 uur) 
12) Onderzoekskunde II (3OK1)     3 EC - 3x hoorcollege (1,75 uur) 

IV.  
13) Cultuurfilosofie (2CF1)      5 EC - 7x hoorcollege (1,75 uur) 
14) Inleiding Media (2TF-INM1)     4 EC - 4x hoorcollege (1,75 uur) 
15) Toegepast-filosofische verdieping op Media    4 EC - 4x hoorcollege (1,75 uur) 
16) Keuzeactiviteit III (3KA3)     1 EC - geen college 
17) Meewerkstage (3TF-MST1)                15 EC - intervisiebijeenkomsten 
18) Schriftelijke taalvaardigheid III (3TV1)      1 EC - geen college   

(beoordeling eindverslag Meewerk-/Projectstage)  --------   + 
         80 EC  
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Leerjaar 3 TF  
I. 

1) Toegepaste Ethiek (3TE1)      7 EC - 7x hoorcollege (1,75 uur) 
2) Openbaar Bestuur (3TF-OB1)     4 EC - 3x hc + wc op zat.ochtend (3 uur) 

of: Creatief Denken  (3TF-ME1)     - KEUZEVAK 
3) Milieuethiek (3TF-ME1)      4 EC - 4x hoorcollege (1,75 uur) 

of: Nieuwe Media en Participatie (3TF-NMP1)  -  KEUZEVAK 
4) Keuzeactiviteit I (3KA1)      1 EC - geen college 

 
II. 

5) Toegepaste Politieke Filosofie (3TPF1)     7 EC - 7x hoorcollege (1,75 uur) 
6) Narratieve Professionaliteit (3TF-NAP1)     4 EC - 4x hoorcollege (1,75 uur)  
7) Bedrijfsethiek (3BED-BE1)      4 EC - 4x hoorcollege (1,75 uur) 

of: Creatief Schrijven (3TF-CS1)      - KEUZEVAK  
8) Keuzeactiviteit II  (3KA2)       1 EC - geen college 

 
III. 

9) Retorica en Narrativiteit II (3RN1)     4 EC - 4x hc + wc op zat.ochtend (3 uur) 
10) Normatieve professionaliteit (3TF-NP1)    4 EC - 4x hoorcollege (1,75 uur) 
11) Onderzoekskunde II (3OK1)     3 EC - 3x hoorcollege (1,75 uur) 

   
IV. 

12) Keuzeactiviteit III (3KA3)     1 EC - geen college 
13) Meewerkstage (3TF-MST1)                15 EC - intervisiebijeenkomsten 
14) Schriftelijke taalvaardigheid III (3TV1)     1 EC - geen college 

(beoordeling eindverslag Meewerk-/Projectstage)  --------  + 
        60 EC  
 
 
 
Leerjaar 3 TF - versneld traject 
 
I. 

1) Toegepaste Ethiek (3TE1)      7 EC - 7x hoorcollege (1,75 uur) 
2) Openbaar Bestuur (3TF-OB1)     4 EC - 3x hc + wc op zat.ochtend (3 uur) 

of: Creatief Denken  (3TF-ME1)     - KEUZEVAK 
3) Milieuethiek (3TF-ME1)      4 EC - 4x hoorcollege (1,75 uur) 

of: Nieuwe Media en Participatie (3TF-NMP1)  -  KEUZEVAK 
4) Projectstage (4TF-PST1)    15 EC - intervisiebijeenkomsten 

 
II. 

5) Toegepaste Politieke Filosofie  (3TPF1)     7 EC - 7x hoorcollege (1,75 uur)  
6) Narratieve Professionaliteit (3TF-NAP1)     4 EC - 4x hoorcollege (1,75 uur)  
7) Bedrijfsethiek (3BED-BE1)      4 EC - 4x hoorcollege (1,75 uur) 

of: Creatief Schrijven (3TF-CS1)      - KEUZEVAK  
 

 
III. 

8) Retorica en Narrativiteit II (3RN1)       4 EC - 4x hc + wc op zat.ochtend (3 uur) 
9) Normatieve professionaliteit (3TF-NP1)     4 EC - 4x hoorcollege (1,75 uur) 
10) Keuzeactiviteit IV (4KA1)      1 EC - geen college 

   
IV. 

11) AFSTUDEERPROGRAMMA (4TF-ASP1)   25 EC - intervisiebijeenkomsten 
12) Schriftelijke taalvaardigheid IV(4TV1)       1 EC - geen college 

(beoordeling Beroepsproduct)    -----------  + 
          80 EC  
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Leerjaar 4 TF  
 
I.  

1) Projectstage (4TF-PST1)                15 EC - intervisiebijeenkomsten 
2) Verdieping Filosofie (4VF1)      3 EC - college zat.ochtend (3 uur)* 

   
II.    

3) Levenskunst 2 (4LK1)       3 EC - college zat.ochtend (3 uur)* 
 

III. 
4) AFSTUDEERPROGRAMMA (4TF-ASP1)              25 EC - intervisiebijeenkomsten  
5) Wijsgerige Ethiek 2 (4WE1)     3 EC - college zat.ochtend (3 uur)* 
6) Wijsgerige Antropologie 2 (4WA1)     3 EC - college zat.ochtend (3 uur)** 

 
IV.  

7) Politieke en Sociale Filosofie 2 (4PSF1)    3 EC - college zat.ochtend (3 uur)**  
9) Wetenschapsfilosofie 2 (4WF1)      3 EC - college zat.ochtend (3 uur)**  

 
10) Schriftelijke taalvaardigheid IV (4TV1)    1 EC - geen college 

(beoordeling Beroepsproduct) 
11) Keuzeactiviteit IV (4KA1)     1 EC - geen college 

--------- +    
60 EC  

 

 

 

*)  aansluitend: intervisie stagiaires Projectstage 

**) aansluitend: intervisie Afstudeerders  



 
 

38 
 

Bijlage E 
Modulen Postpropedeutische fase Onderwijs (OW) 
 
Leerjaar 2 OW  
I.  

1) Taalfilosofie en Metaforen (2TM1)    6 EC - 7x hoorcollege (1,75 uur) 
2) Ontwikkeling en Groepsdynamica (2OW-OG1)   4 EC - 4x hoorcollege (1,75 uur) 
3) Vakdidactiek I: socratische houding in de les (2OW-VD1)  4 EC - 4x hoorcollege (1,75 uur) 
4) Onderzoekskunde I (2OK1)     2 EC - 2x hoorcollege (1,75 uur) 

II. 
5) Vakdidactiek II: activeren en motiveren (2OW-VD2)  6 EC - 4x hoorcollege (1,75 uur) 
6) Algemene Pedagogiek (2OW-AP1)    4 EC - 4x hoorcollege (1,75 uur)  
7) Filosofische vaardigheden II (2FV1)     6 EC - 7x hoorcollege (1,75 uur) 

III. 
8) Retorica en Narrativiteit I (2RN1)      4 EC - 4x hc + wc op zat. (3 uur)  
9) Bildung en Burgerschap I (2OW-BB1)    6 EC - 6x hoorcollege (1,75 uur) 
10) Logica en Beslistheorie (2LB1)      5 EC - 7x hoorcollege (1,75 uur) 

 
IV.  

11) Cultuurfilosofie (2CF1)       5 EC - 7x hoorcollege (1,75 uur) 
12) Vakdidactiek III: retorica en essay schrijven (2OW-VD3)  4 EC - 4x hoorcollege (1,75 uur) 
13) Filosofie van Onderwijs en Opvoeding (2OW-FOO1)   4 EC - 4x hoorcollege (1,75 uur) 

--------- + 
          60 EC  
 
 
 
 
Leerjaar 2 OW - versneld traject 
I. 

1) Taalfilosofie en Metaforen (2TM1)      6 EC - 7x hoorcollege (1,75 uur) 
2) Ontwikkeling en Groepsdynamica (2OW-OG1)     4 EC - 4x hoorcollege (1,75 uur) 
3) Vakdidactiek I: socratische houding in de les (2OW-VD1)     4 EC - 4x hoorcollege (1,75 uur) 
4) Onderzoekskunde I (2OK1)       2 EC - 2x hoorcollege (1,75 uur) 

II. 
5) Vakdidactiek II: activeren en motiveren (2OW-VD2)    4 EC - 4x hoorcollege (1,75 uur) 
6) Algemene Pedagogiek (2OW-AP1)      4 EC - 4x hoorcollege (1,75 uur)  
7) Filosofische vaardigheden II (2FV1)       6 EC - 7x hoorcollege (1,75 uur) 

III. 
8) Retorica en Narrativiteit I (2RN1)        4 EC - 4x hc + wc op zat. (3 uur) 
1) Bildung en Burgerschap I (2OW-BB1)      6 EC - 4x hc + wc op zat. (3 uur) 
9) Logica en Beslistheorie (2LB1)        5 EC - 7x hoorcollege (1,75 uur) 
10) Onderzoekskunde II (3OK1)       3 EC - 3x hoorcollege (1,75 uur) 

IV.  
11) Cultuurfilosofie (2CF1)        5 EC - 7x hoorcollege (1,75 uur) 
12) Vakdidactiek III: retorica en essay schrijven (2OW-VD3)    4 EC - 4x hoorcollege (1,75 uur)  
13) Filosofie van Onderwijs en Opvoeding (2OW-FOO1)     4 EC - 4x hoorcollege (1,75 uur) 
14) Keuzeactiviteit II (3KA2)        1 EC - geen college 
15) Meewerkstage (3OW-MST1)     15 EC - intervisiebijeenkomsten 
16) Schriftelijke taalvaardigheid III (3TV1)        1 EC - geen college 

(beoordeling eindverslag Meewerk-/Projectstage)   ---------   + 
          80 EC  
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Leerjaar 3 OW 
I.  

1) Toegepaste Ethiek (3TE1)        7 EC - 7x hoorcollege (1,75 uur) 
2) Bildung en Burgerschap II (3OW-BB1)      4 EC - 4x hoorcollege (1,75 uur) 
3) Vakdidactiek IV: toetsing (3OW-VD4)      4 EC - 4x hoorcollege (1,75 uur)  
4) Keuzeactiviteit I (3KA1)         1 EC - geen college  

 
II. 

5) Toegepaste Politieke Filosofie (3TPF1)      7 EC - 7x hoorcollege (1,75 uur)  
6) Vakdidactiek V: filosoferen met kinderen (3OW-VD5)     4 EC - 4x hoorcollege (1,75 uur) 
7) Gespreksvoering en Zelfreflectie (3OW-GZ1)        4 EC - 4x hoorcollege (1,75 uur)  
8) Keuzeactiviteit II (3KA2)        1 EC - geen college 

 
III. 

9) Retorica en Narrativiteit II (3RN1)       4 EC - 4x hc + wc op zat. (3 uur) 
10) Werken aan Vrijheid (3OW-WV1)      4 EC - 4x hoorcollege (1,75 uur) 
11) Onderzoekskunde II (3OK1)       3 EC - 3x hoorcollege (1,75 uur) 

   
IV. 

12) Keuzeactiviteit III (3KA3)       1 EC - geen college 
13) Meewerkstage (3OW-MST1)      15 EC - intervisiebijeenkomsten  
14) Schriftelijke taalvaardigheid III (3TV1)        1 EC - geen college   

(beoordeling eindverslag Meewerk-/Projectstage)   ---------- + 
          60 EC  
 
 
 
 
Leerjaar 3 OW – versneld traject 
I. 

1) Toegepaste Ethiek (3TE1)        7 EC - 7x hoorcollege (1,75 uur) 
2) Bildung en Burgerschap II (3OW-BB1)      4 EC - 4x hoorcollege (1,75 uur)   
3) Vakdidactiek IV: toetsing (3OW-VD4)     4 EC - 4x hoorcollege (1,75 uur) 
4) Projectstage (4OW-PST1)                  15 EC - intervisiebijeenkomsten   

 
II. 

5) Toegepaste Politieke Filosofie (3TPF1)     7 EC - 7x hoorcollege (1,75 uur) 
6) Vakdidactiek V: filosoferen met kinderen (3OW-VD6)   4 EC - 4x hoorcollege (1,75 uur) 
7) Gespreksvoering en Zelfreflectie (3OW-GZ1)      4 EC - 4x hoorcollege (1,75 uur) 

 
III. 

8) Retorica en Narrativiteit II (3RN1)      4 EC - 4x hc + wc op zat. (3 uur) 
9) Werken aan Vrijheid (3OW-WV1)      4 EC - 4x hoorcollege (1,75 uur) 
10) Keuzeactiviteit IV (4KA1)       1 EC - geen college 

 
IV. 

11) AFSTUDEERPROGRAMMA (4OW-ASP1)               25 EC - intervisiebijeenkomsten  
12) Schriftelijke taalvaardigheid IV(4TV1)      1 EC - geen college  

(beoordeling Beroepsproduct)     --------- + 
         80 EC  
 
  



 
 

40 
 

Leerjaar 4 OW  
 
I.  

1) Projectstage (4OW-PST1)     15 EC - intervisiebijeenkomsten  
2) Verdieping Filosofie (4VF1)      3 EC - college zat.ochtend (3 uur)* 

    
II.    

3) Levenskunst 2 (4LK1)       3 EC - college zat.ochtend (3 uur)* 
 

III. 
4) AFSTUDEERPROGRAMMA (4OW-ASP1)   25 EC - intervisiebijeenkomsten  
5) Wijsgerige Ethiek 2 (4WE1)      3 EC - college zat.ochtend (3 uur)* 
6) Wijsgerige Antropologie 2 (4WA1)      3 EC -  college zat.ochtend (3 uur)* 

 
IV.  

7) Politieke en Sociale Filosofie 2 (4PSF1)     3 EC - college zat.ochtend (3 uur)* 
8) Wetenschapsfilosofie 2 (4WF1)       3 EC - college zat.ochtend (3 uur)*

  
 

9) Schriftelijke taalvaardigheid IV (4TV1)     1 EC - geen college 
(beoordeling Beroepsproduct) 

10) Keuzeactiviteit IV (4KA1)      1 EC - geen college  
 ---------- +    

60 EC  
 

 

 

*)  aansluitend: intervisie stagiaires Projectstage 

**) aansluitend: intervisie Afstudeerders 
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Tiel, 17 augustus 2021 

 
Bijlage F 
Studentevaluatieformulier 
 
Moduulcode:  
Docent: 
Leerjaar: 
 
 
CURSUSINHOUD 
Voldoen de colleges aan het in de studiewijzer/studiegids geschetste beeld? Zo niet, waarin wijken de col-
leges af? 
 

 
 
 
 
 

 
KOPPELING BEROEPSPRAKTIJK 
Sluiten de colleges in jouw ogen aan bij de beroepspraktijk? Welke kennis/informatie had je eventueel 
nog meer willen krijgen? 
 

 
 
 
 
 

 
SAMENHANG 
Is jou duidelijk wat deze module met de opleiding te maken heeft? 
 

 
 
 
 
 

           
 
 
       ZIE OMMEZIJDE 
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      T o e g e p a s t e  F i l o s o f i e  |  O n d e r w i j s  |  V r i j e  S t u d i e r i c h t i n g  HTF 
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LESSEN 
 

Wat vind je van de manier van lesgeven en de gebruikte werkvorm(en)? 
 
 
 
Wat vind je van het niveau van de lessen? 
 
 
 
Krijg je voldoende uitleg van de docent over de theorie? 
 
 
 
Krijg je in voldoende mate gelegenheid om vragen te stellen? 
 
 
 
 

 
LOGISTIEK 
 
Hoe beoordeel je de logistieke organisatie rond deze module (lokaal, rooster, website, beschikbare materi-
alen)? 
 

 
 
 
 
 

 
 
OVERIGE OPMERKINGEN / VERBETERPUNTEN 
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Bijlage H 
Reactieformulier brede evaluatie 

 
Bijlage G 
Reactieformulier Brede Evaluatie 

Uitkomst Brede Evaluatie en reactie van verantwoordelijke docent  
§ Moduulcode  :   
§ Studiejaar en periode :   
§ Docent   :   
§ Aantal formulieren :   
§ Datum evaluatie  :   

 
 
 

SAMENVATTING KRITIEK EN OPMERKINGEN  
 

REACTIE DOCENT 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
OPMERKINGEN: 
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Tiel, 17 augustus 2021 

 

Bijlage H 
Evaluatieformulier Klankbordgroep 

 
Datum:  

1e / 2e / 3e jaar:   

Het curriculum: de verschillende vakken in samenhang 
 
Mix filosofie vakken – beroepsgerichte vakken 
 
Niveau van de opleiding 
 
Koppeling met praktijk 
 
Vaardigheden door de opleiding heen 
 
Stage 
 
Docenten: niveau, benaderbaarheid 
 
Studiebelasting in verschillende periodes 
 
Verschillende vormen van toetsing 
 
Omgang met de leiding, begeleiders, mentoren 
 
Logistiek, organisatie 
 
Hoe zijn de verschillende oriëntatiemodules bevallen (voor eerstejaars) 
 
Overige opmerkingen 
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Bijlage I 
 
Fraudereglement  
 
Artikel 1 - Begripsbepalingen 
Artikel 2 - Reikwijdte 
Artikel 3 - Fraude 
Artikel 4 - Plagiaat 
Artikel 5 - Zelfplagiaat 
Artikel 6 - Ernstige fraude 
Artikel 7 - Medeplichtigheid 
Artikel 8 - Plagiaatdetectie 
Artikel 9 - Bevoegdheid Examencommissie 
Artikel 10 - Procedure 
Artikel 11 - Onvoorziene omstandigheden 
Artikel 12 - Citeertitel en inwerkingtreding 
 
Artikel 1 - Begripsbepalingen 
 
In dit reglement wordt verstaan onder: 

a. Examencommissie: commissie als bedoeld in artikel 7.12 WHW; 
b. Examinator: persoon als bedoeld in artikel 7.12c WHW die met het afnemen van tentamens en 

examens is belast en de uitslag daarvan vaststelt, niet zijnde een student of extraneus; 
c. HTF: de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF) B.V., gevestigd te Tiel; 
d. Onderwijs- en examenregeling: de Onderwijs- en Examenregeling (OER) als bedoeld in artikel 

7.13 WHW die op de student van toepassing is; 
e. Opleiding: opleiding als bedoeld in artikel 7.3 WHW; 
f. Student: degene die als student aan de hogeschool staat ingeschreven;  
g. Tentamen: tentamen als bedoeld in artikel 7.3 en 7.10 WHW, alsmede een examen, een toets of 

praktische oefening als bedoeld in artikel 1.1 van de Onderwijs- en Examenregeling; 
h. WHW: Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek. 

 
Artikel 2 - Reikwijdte 
 

1) Dit reglement heeft uitsluitend betrekking op fraude als bedoeld in artikel 7.12b WHW en is een 
nadere uitwerking van wat over fraude is vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling. Onder 
fraude wordt in dit reglement mede verstaan plagiaat en valsheid in geschrifte. 

2) Dit reglement is van toepassing op door HTF verzorgde opleidingen en kan van overeenkomstige 
van toepassing worden verklaard op andere onderwijsactiviteiten die door of vanwege de hoge-
school worden aangeboden. 

3) De Examencommissie is bevoegd op het terrein van fraude een eigen beleid te voeren, mits dit 
beleid tijdig kenbaar is gemaakt aan studenten en medewerkers en niet in strijd is met de WHW.  

 
Artikel 3 - Fraude 
 
Onder fraude wordt in dit reglement verstaan: 

a. tijdens een tentamen gebruik maken van hulpmiddelen die niet zijn toegestaan, tenzij dit uitdruk-
kelijk anders is bepaald; 

b. tijdens een tentamen afkijken of, binnen of buiten de tentamenruimte, uitwisselen van informatie; 
c. zich tijdens een tentamen uitgeven voor iemand anders; 
d. zich tijdens een tentamen door iemand anders laten vertegenwoordigen; 
e. zich voor het tijdstip waarop het tentamen zal plaatsvinden, in het bezit stellen van de opgaven 

van het desbetreffende tentamen; 
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f. fingeren en/of vervalsen van enquête- of interviewantwoorden of onderzoekgegevens. 
 

Afhankelijk van de concrete omstandigheden kunnen ook andere gedragingen als fraude worden aange-
merkt. Het vermoeden van fraude kan zowel voor, tijdens als na afloop van een tentamen worden vastge-
steld. Dit laatste kan onder meer het geval zijn als bij correctie blijkt dat een groot deel van de gegeven 
antwoorden - waaronder ook foutieve antwoorden - bij twee of meer studenten (nagenoeg) identiek zijn. 
 
Artikel 4 - Plagiaat 
De meest voorkomende vorm van fraude in het onderwijs is plagiaat. Onder plagiaat wordt in dit regle-
ment verstaan: 
 

a. het gebruik maken dan wel overnemen van andermans teksten, gegevens of ideeën zonder volle-
dige en correcte bronvermelding;  

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

c. het niet duidelijk aangeven in de tekst, bij voorbeeld via aanhalingstekens of een bepaalde vorm-
geving, dat letterlijk of bijna letterlijk citaten in andermans werk werden overgenomen, zelfs in-
dien met een correcte bronvermelding; 

d. het parafraseren van de inhoud van andermans teksten zonder voldoende bronverwijzingen; 
e. het overnemen van (delen van) mediabestanden of andere bronnen, broncodes van software, mo-

dellen en schema’s van anderen, zonder verwijzing en zodoende door laten gaan voor eigen werk; 
f. het indienen van een eerder ingediende of daarmee vergelijkbare tekst voor opdrachten van an-

dere opleidingsonderdelen zonder bronvermelding; 
g. het overnemen van werk van medestudenten en dit laten doorgaan voor eigen werk; 
h. het indienen van werkstukken die verworven zijn van een commerciële instelling of die - al dan 

niet tegen betaling - door iemand anders zijn geschreven. 
 

Afhankelijk van concrete omstandigheden kunnen ook andere gedragingen als plagiaat worden aange-
merkt. 
 
Artikel 5 - Zelfplagiaat 
Het is de student niet toegestaan om in papers, scripties en andere werkstukken teksten, gegevens of 
ideeën van zichzelf over te nemen, zonder volledige en correcte bronvermelding. Hoewel dit in juridisch 
opzicht geen plagiaat in de zin van schending van het auteursrecht is, wordt bij de HTF zelfplagiaat als 
een vergrijp beschouwd dat in het kader van het leerproces van de student gecorrigeerd zal worden. 
 
Artikel 6 - Ernstige fraude 
 
Onder ernstige fraude als bedoeld in artikel 7.12b WHW wordt in ieder geval verstaan fraude als bedoeld 
in artikel 3 letter c en d, en plagiaat als bedoeld in artikel 4 letter h. 
 
Artikel 7 - Medeplichtigheid 
 

1. In geval van fraude, plagiaat of ernstige fraude als bedoeld in artikel 3, 4 en 5 kunnen - behalve 
de dader - ook medeplichtigen worden bestraft. 

2. Van medeplichtigheid als bedoeld in het eerste lid is in ieder geval sprake indien het overnemen 
van werk van medestudenten gebeurt met toestemming en/of medewerking van de medestudent. 

3. Indien in een gezamenlijk werkstuk door een van de auteurs plagiaat wordt gepleegd, zijn de an-
dere auteurs medeplichtig aan plagiaat, indien zij hadden kunnen of moeten weten dat plagiaat 
werd gepleegd. 

 
Artikel 8 - Plagiaatdetectie 
 
De Examencommissie is bevoegd ingeleverde werkstukken te controleren op plagiaat en kan daarbij ge-
bruik maken van detectieprogramma’s voor plagiaat, i.c. het programma Ephorus. Met het inleveren van 



 
 

47 
 

een te beoordelen tekst geeft de student impliciet toestemming tot het opnemen van de tekst in de data-
base van het desbetreffende detectieprogramma. Wordt plagiaat vastgesteld, dan kan de Examencommis-
sie besluiten eerder ingeleverd werk van de desbetreffende student te onderzoeken op plagiaat en - indien 
plagiaat wordt geconstateerd - daar alsnog sancties aan verbinden. 
 
Artikel 9 - Bevoegdheid Examencommissie 
 

1. De Examencommissie is in geval van fraude bevoegd sancties op te leggen als bedoeld in artikel 
7.12b WHW, dan wel - ingeval van ernstige fraude - de directie te adviseren de inschrijving van 
de betrokken student(en) te (doen) beëindigen.  

2. De door de Examencommissie op te leggen sanctie in geval van fraude als bedoeld in het eerste 
lid kan maximaal inhouden dat de betrokken student(en) het recht wordt ontnomen één of meer 
door de Examencommissie aan te wijzen toetsen, tentamens of examens af te leggen, gedurende 
een door de Examencommissie te bepalen termijn (van maximaal één jaar). De Examencommis-
sie heeft hier een ruime beoordelingsvrijheid en kan ook voor een lichtere sanctie kiezen. 
 

Artikel 10 - Procedure 
 

1. Wanneer fraude wordt geconstateerd, dan wel er een ernstig vermoeden bestaat van fraude, deelt 
de examinator dit terstond mee aan de student en tevens schriftelijk aan de Examencommissie, 
onder overlegging van de schriftelijke stukken en bevindingen. Tot de in de vorige volzin be-
doelde stukken kan ook behoren een door een surveillant opgesteld en ondertekend verslag van 
bevindingen. 

2. De Examencommissie stelt de student binnen een termijn van twee weken in de gelegenheid te 
worden gehoord. 

3. De examencommissie stelt vast of er sprake is van fraude - ernstige fraude daaronder begrepen - 
of plagiaat. Is dit het geval, dan deelt de Examencommissie dit de student schriftelijk mede, als-
mede de hieraan verbonden sanctie(s). De Examencommissie informeert de student over zijn of 
haar beroepsmogelijkheden en de termijn waarbinnen een eventueel beroep moet worden inge-
steld bij het bezwaar-, beroep- en klachtenloket. 

 
Artikel 11 - Onvoorziene omstandigheden 
 
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Examencommissie. Een dergelijk besluit mag 
niet in strijd zijn met de wet, het bestuurs- en beheersreglement, het studentenstatuut en de geldende On-
derwijs- en Examenregeling. 
 
Artikel 12 - Citeertitel en inwerkingtreding 
 
Dit reglement vervangt alle eerder vastgestelde regelingen met betrekking tot fraude - plagiaat daaronder 
begrepen - en treedt in werking op 1 september 2016. Het reglement kan worden aangehaald als Fraudere-
glement van de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie. 
 
 
Vastgesteld door de directie op 28 juni 2016 
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Bijlage J 
Reglement Examencommissie HTF 
 
Dit regelement is vooral bedoeld voor (nieuwe) leden van de Examencommissie en de coördinatoren van 
de HTF. Het bevat de taken en bevoegdheden van leden van de Examencommissie en wat van hen wordt 
verwacht als het gaat om het naleven van wet- en regelgeving.  
 
Artikel 1 - Instelling en benoeming  
 

1.1 De directie van de HTF stelt conform de eisen van de WHW een Examencommissie samen.   
1.2 De directie van de HTF draagt er zorg voor dat de Examencommissie kan beschikken over een 

gezamenlijk secretariaat en secretariële ondersteuning. 
1.3 Alvorens tot benoeming over te gaan, hoort de directie de leden van de Examencommissie. 
1.4  De directie benoemt de leden van de Examencommissie op basis van hun  deskundigheid. 
1.5 Ten minste één lid van de Examencommissie is in het bijzonder deskundig op het terrein van 

toetsbeleid en ten minste één lid van de Examencommissie is als docent verbonden aan de HTF. 
1.6 Ten minste één lid van de Examencommissie is externe deskundige (extern lid). Ook kan de Exa-

mencommissie een externe deskundige consulteren.  
1.7 Als lid van de Examencommissie kan niet benoemd worden diegene die een functie bekleedt 

waardoor er een (schijn van) belangverstrengeling zou kunnen ontstaan. Hieronder wordt in elk 
geval begrepen een leidinggevende functie binnen de HTF. 

1.8 Bij de benoeming wordt ook aangegeven wie van de leden voorzitter en plaatsvervangend voor-
zitter is. Voorts benoemt de directie een ambtelijk secretaris.  

1.9 De benoeming geschiedt voor een in het benoemingsbesluit aangegeven periode. De leden van de 
Examencommissie zijn steeds opnieuw benoembaar, indien aan de eisen als vermeld in artikel 2 
is voldaan. Het lidmaatschap van de commissie eindigt:   
a. door het verstrijken van de in het benoemingsbesluit aangegeven periode; 
b. doordat betrokkene een leidinggevende functie bij de HTF krijgt, dan wel een andere functie 

of nevenfunctie gaat bekleden waardoor een (schijn van) belangenverstrengeling kan ont-
staan; 

c. doordat betrokkene niet meer aan de HTF verbonden is; 
d. op verzoek van het lid van de Examencommissie zelf, in overleg met de directie. 

1.10 Indien een lid van de Examencommissie zijn functie (tijdelijk) niet meer kan of mag uitoefenen, 
benoemt de directie, nadat hij de Examencommissie hierover heeft  gehoord, voor de resterende 
periode een plaatsvervangend lid.  

1.11 Het benoemingsbesluit wordt genomen vóór de aanvang van een studiejaar. De samenstelling van 
de Examencommissie wordt tijdig aan de studenten bekendgemaakt.  

1.12 De directie draagt er zorg voor dat het onafhankelijk en deskundig functioneren  van de Examen-
commissie voldoende wordt gewaarborgd.  

1.13 De directie draagt zorg voor een adequate facilitering van de Examencommissie. 
 

Artikel 2 - Samenstelling    
 
2.1 De Examencommissie bestaat uit ten minste drie leden.   
2.2 De Examencommissie heeft een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en één of meer leden.   
 
 
Artikel 3 - Toezicht op naleving regelgeving   
 
3.1 De Examencommissie ziet erop toe dat de regels met betrekking tot het onderwijs, tentamens en exa-

mens, zoals opgenomen in de OER, op correcte wijze worden uitgevoerd.  
3.2 De Examencommissie brengt daarover gevraagd en ongevraagd rapportages uit aan de directie.   
 



 
 

49 
 

 
Artikel 4 - Werkwijze   
 
4.1 De Examencommissie neemt besluiten bij gewone meerderheid van stemmen. Als de  stemmen sta-

ken, beslist de voorzitter inzake het te nemen besluit.    
4.2 Besluiten van de Examencommissie worden in notulen en/of een besluitenlijst vastgelegd. De notulen 

worden ten minste door of namens de voorzitter gefiatteerd. Schriftelijke stukken ter uitvoering of  ter 
nadere invulling van besluiten van de Examencommissie worden ten minste door of  namens de voor-
zitter ondertekend.    

4.3 De vergaderingen van de Examencommissie zijn niet openbaar, tenzij de voorzitter hierover anders 
beslist.   

4.4 De voorzitter kan personen die geen deel uitmaken van de Examencommissie uitnodigen een verga-
dering bij te wonen en aan de beraadslaging deel te nemen. Deze personen hebben geen stem in de 
besluitvorming van de Examencommissie.    

    
 
Artikel 5 - Taken en bevoegdheden  
  
5.1 De Examencommissie stelt op een objectieve en deskundige wijze vast of een student voldoet aan de 

voorwaarden die de OER stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het 
verkrijgen van de graad .   

5.2 Naast de elders in deze regeling genoemde taken en bevoegdheden, is de Examencommissie belast 
met de volgende taken: 
a. het borgen van de kwaliteit van de tentamens en examens, onverminderd hetgeen vastgelegd in 

artikel 7 van deze regeling;  
b. het adviseren bij het vaststellen van het toetsbeleid;   
c. het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen binnen het kader van de OER, om de  uitslag van 

tentamens en examens te beoordelen en vast te stellen, waaronder de mogelijkheid examen- en/of 
tentamenresultaten ongeldig te verklaren;   

d. het verlenen van vrijstelling voor het afleggen van één of meer tentamens (zie artikel 9);  
e. het uitreiken van getuigschriften; 
f. het vaststellen van de uitslag van examens;  
g. het aanwijzen van examinatoren;   
h. het onderzoeken, beoordelen en eventueel nemen van maatregelen in geval van  onregelmatighe-

den bij tentamens;   
i. het goedkeuren van keuzeactiviteiten;   
j. het borgen van de procedures van het toetsbeleid. 

5.3 De Examencommissie kan een lid of een aantal leden belasten met de voorbereiding van besluitvor-
ming en zich laten adviseren door (een commissie van) deskundigen.  

5.4 De Examencommissie stelt jaarlijks (per studiejaar) een verslag van haar werkzaamheden op en ver-
strekt dit uiterlijk 1 december volgend op het betreffende studiejaar aan de directie. 

5.5 De Examencommissie stelt regels vast over de uitvoering van haar taken en bevoegdheden. 
5.6 Nadere regels met betrekking tot de taken en bevoegdheden van de Examencommissie worden opge-

nomen in de OER. 
 

 
Artikel 6 - Taakverdeling    
 
6.1 De leden van de Examencommissie zijn, onder leiding van de voorzitter, verantwoordelijk voor de 

uitvoering van de taken van de Examencommissie. 
6.2 De voorzitter heeft in ieder geval de volgende taken:   

a. de Examencommissie in- en extern vertegenwoordigen;   
b. de vergaderingen van de Examencommissie leiden;   
c. operationele leiding geven aan de Examencommissie en haar leden;  
d. ad hoc besluiten nemen in spoedeisende gevallen; 
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e. de Examencommissie buiten de normale vergaderingen om bijeenroepen indien dat in het belang 
van de voortgang van de werkzaamheden van de Examencommissie noodzakelijk is; 

f. (in samenspraak met de leden) een plan opstellen met daarin geformuleerd de doelen voor de 
korte en middellange termijn; 

g. verantwoording afleggen aan de directie; 
h. getuigschriften en verklaringen ondertekenen; 
i. onregelmatigheden en vormen van fraude onderzoeken en indien van toepassing proportionele 

sancties opleggen; 
j. bij ernstige vormen van fraude de directie adviseren over het definitief beëindigen van de in-

schrijving van de betrokken student; 
k. toezien op het opstellen van periodieke rapportages en een jaarverslag.  

6.3 Bij afwezigheid van de voorzitter worden diens taken overgenomen door de plaatsvervangend voor-
zitter.  

 
 
Artikel 7 - Examinatoren  
 
7.1 Docenten die bij de HTF een of meer modules verzorgen, worden in principe door de Examencom-

missie als examinator van de door hen verzorgde module(n) aangewezen. De Examencommissie kan 
bij gerede twijfel aan de kwaliteit van de eerste beoordeling een tweede examinator voor de beoorde-
ling van tentamens en examens aanwijzen.  

7.2 De Examencommissie kan indien nodig deskundigen van buiten de opleiding als examinator aanwij-
zen. Dit kan alleen indien minimaal voldaan wordt aan de volgende drie eisen: 
a) de betrokkene heeft ten minste een masteropleiding afgerond; 
b) de betrokkene is voor langere termijn (ten minste ook in de volgende onderwijsperiode) aan de 

HTF verbonden;  
c) de betrokkene toont aan dat hij op grond van eerdere ervaring in staat is om te toetsen en te be-

oordelen of een student aan het vereiste hbo-niveau voldoet. 
7.3 De examinatoren verstrekken de Examencommissie alle gevraagde inlichtingen. De examinator voert 

het door de directie vastgestelde toetsbeleid uit. Daarbij kan de Examencommissie de examinator 
richtlijnen en aanwijzingen geven. 

7.4 De Examencommissie kan overgaan tot intrekking van de aanwijzing als examinator indien de exami-
nator zich niet houdt aan wet- en regelgeving of richtlijnen van de Examencommissie, of als zijn ten-
tamens herhaaldelijk van onvoldoende kwaliteit zijn.  

 
  
Artikel 8 - Verzoekprocedure  
 
8.1 Een student kan bij de Examencommissie een gemotiveerd verzoekschrift indienen, als hij belang 

meent te hebben bij een beslissing van de Examencommissie op grond van de OER, waarbij het kan 
gaan om de toepassing of juist een afwijking van de OER. Het verzoekschrift dient schriftelijk of di-
gitaal en tijdig bij de Examencommissie ingediend te worden. De verzoekprocedure voor het toeken-
nen van vrijstellingen is geregeld in artikel 9. 

8.2 Indien een student bij de Examencommissie een verzoek of klacht indient waarbij een examinator be-
trokken is die lid is van de Examencommissie, neemt de betrokken examinator geen deel aan de be-
handeling van het verzoek.  

8.3 Het verzoekschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:  
a. naam, adresgegevens en studentnummer van de afzender;  
b. de dagtekening; 
c. het verzoek en de redenen van het verzoek; 
d. het leerjaar en de afstudeerrichting waarin de student staat ingeschreven, alsmede de moduulcode 

waarop het verzoek betrekking heeft (indien van toepassing);  
e. eventuele bewijsstukken.  

8.4 De Examencommissie kan vragen om het verzoek nader te motiveren en/of met bewijsstukken te on-
derbouwen, voordat een besluit wordt genomen.  



 
 

51 
 

8.5 De Examencommissie maakt tijdig, doch uiterlijk binnen drie weken na ontvangst van het verzoek, 
haar gemotiveerde beslissing schriftelijk of via e-mail aan de aanvrager bekend.  

8.6 Als de Examencommissie voorziet dat zij geen besluit kan nemen binnen de gestelde termijn, stelt zij 
de student daarvan binnen twee weken na ontvangst van het verzoek op de hoogte. De commissie 
dient daarbij aan te geven op welke termijn alsnog wordt beslist, waarbij zij tevens de reden van de 
vertraging aangeeft.  

8.7 Tegen beslissingen als bedoeld in dit artikel staan bezwaar en beroep open conform de klachtenrege-
ling van de HTF.  

8.8 Via de website en StudentNet en OnderwijsOnline kunnen nadere regels omtrent de verzoekproce-
dure worden gesteld.  

8.9 Indien de bepalingen in de OER de mogelijkheid bieden, kan de Examencommissie op een daartoe 
strekkend verzoek van een student en binnen de in de OER aangegeven grenzen afwijken van een be-
paling van de OER. Ook een dergelijk besluit dient schriftelijk gemotiveerd te worden. De examen-
commissie kan in ieder geval niet afwijken van de bepalingen die betrekking hebben op:  
a. het verbod op mandatering van bevoegdheden; 
b. de inrichting en vrijstelling van de afstudeereenheid (module); 
c. de gronden waarop vrijstelling kan worden verleend;  
d. de normstelling voor cum laude.  

 
 
Artikel 9 - Vrijstellingen  
 
9.1 De Examencommissie kan op schriftelijk verzoek van de student, en met inachtneming van de proce-

durele bepalingen in de OER, vrijstelling verlenen voor het afleggen van één of meer tentamens, een 
of meer modules, (een deel van) de keuzeactiviteiten en/of (een deel van) de observerende of partici-
perende stage.  

9.2 Voor alle nadere bepalingen inzake vrijstellingen zij verwezen naar de OER, artikel 5.10.  
 
 
Artikel 10 - Bezwaar en beroep  
 

10.1 Tegen een door een examinator of de Examencommissie genomen besluit met rechtsgevolg, dan wel 
het achterwege blijven van een dergelijk besluit, kan een student een bezwaarschrift indienen vol-
gens onderstaande procedure, die conform de WHW is. De Examencommissie kan - uitsluitend ten 
voordele van de student - van deze procedure afwijken of deze gedeeltelijk buiten toepassing laten.  

10.2 De student kan desgewenst ook binnen een termijn van zes weken in beroep gaan tegen het besluit 
conform de klachtenregeling van de HTF.  

10.3 Een bezwaarschrift moet schriftelijk of digitaal worden ingediend. Het dient binnen twee weken na 
bekendmaking van het besluit aan de student te zijn ontvangen. Indien het bezwaar niet tijdig is ont-
vangen, kan het behandelend orgaan besluiten het toch in behandeling te nemen, indien het daar 
gronden voor aanwezig acht. Indien het niet in behandeling wordt genomen, wordt het als bezwaar 
niet-ontvankelijk verklaard. 

10.4 Het bezwaarschrift wordt ondertekend (geldt niet voor digitaal ingediende bezwaarschriften) en be-
vat ten minste:  
a. naam, adresgegevens, leerjaar, afstudeerrichting en studentnummer van de afzender; 
b. de redenen van het bezwaar; 
c. een duidelijke omschrijving van het besluit met datum waartegen het bezwaar is gericht met af-

schrift van het besluit.  
10.5 De Examencommissie zendt binnen een week na ontvangst van het bezwaarschrift een ontvangstbe-

vestiging aan de afzender. Daarbij wordt zo nodig ook verzocht om het bezwaarschrift aan te vullen 
als niet is voldaan aan de in lid 4 genoemde vereisten.  

10.6 Een bezwaarschrift kan niet-ontvankelijk worden verklaard indien:  
a. het niet is ingediend binnen de in lid 2 genoemde termijn;  
b. niet is voldaan aan de in lid 4 genoemde vereisten en herstel van dit verzuim ook na een verzoek 

als bedoeld in lid 5 achterwege blijft.  
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10.7 Indien het bezwaarschrift na afloop van de in lid 2 genoemde termijn is ontvangen, blijft niet-ontvan-
kelijkheid op grond daarvan achterwege, indien de afzender aantoont dat het bezwaarschrift is inge-
diend zo spoedig als dit redelijkerwijs kon worden verlangd.  

10.8 Als het bezwaar is gericht tegen het niet tijdig nemen van een besluit, is het niet aan een termijn ge-
bonden. Het bezwaarschrift wordt echter niet-ontvankelijk verklaard als het onredelijk laat is inge-
diend.  

10.9 De Examencommissie kan de afzender van het bezwaarschrift in de gelegenheid stellen om te wor-
den gehoord naar aanleiding van de gemaakte bezwaren. In dat geval wordt de afzender tijdig van 
die mogelijkheid op de hoogte gesteld c.q. uitgenodigd voor een hoorzitting.  

10.10 Indien het bezwaar zich richt tegen een besluit van een examinator, dan stelt de Examencommissie 
deze in de gelegenheid schriftelijk te reageren op het bezwaar, dan wel gehoord te worden. Indien de 
examinator tevens deel uitmaakt van de Examencommissie, onthoudt hij zich van deelname aan de 
beraadslagingen in de desbetreffende procedure.  

10.11 De Examencommissie maakt binnen twee weken na ontvangst van het bezwaarschrift het besluit op 
het bezwaar schriftelijk aan de afzender bekend. Dit besluit is gebaseerd op een hernieuwde beoorde-
ling en moet gemotiveerd zijn. In spoedeisende gevallen kan de (plaatsvervangend) voorzitter een 
voorlopige voorziening treffen. 

10.12 Als de Examencommissie voorziet dat zij geen besluit kan nemen binnen de gestelde termijn, stelt zij 
de afzender daarvan binnen twee weken na ontvangst van het bezwaarschrift op de hoogte. De Exa-
mencommissie dient daarbij aan te geven op welke termijn alsnog wordt beslist, waarbij zij tevens de 
reden van de vertraging aangeeft.  

10.13 In het besluit wordt de student gewezen op de beroepsmogelijkheid en de geldende beroepstermijn. 
10.14 Tegen een besluit op bezwaar als bedoeld in lid 11 van dit artikel kan de student binnen zes weken 

na dagtekening beroep instellen conform de klachtenregeling van de HTF. 
10.15 Tijdens de bij de HTF geldende vakantieperiodes wordt behandeling van bezwaarschriften opge-

schort.  
 
 

Artikel 11 - Evaluatie  
 
Dit reglement zal regelmatig geëvalueerd worden door de Examencommissie van de HTF. Evaluatie vindt 
in ieder geval plaats na het eerste jaar van inwerkingtreding van dit reglement. Vervolgens vindt evaluatie 
ten minste eenmaal in de drie jaar plaats.   
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Bijlage K 
 
Functioneel Organogram 2021/2022 
Functie   Taakgebieden 
 
Algemeen directeur  Eindverantwoordelijk onderwijs en financiën   
Directeur Bedrijfsvoering  Financieel, Marketing/PR, HRM, ICT, Huisvesting 
Directeur Onderwijs  Basiskwalificatie en filosofische inhoud, afstemming op beroepenveld  
Studiecoördinatoren  Toegepaste Filosofie | coördineren beroepsgerichte modules * 

Onderwijs | coördineren beroepsgerichte modules *  
Propedeuse | coördineren modules en studiebegeleiding *  
 
*) zorgt voor afstemming binnen de vakgroep en met de werkveldcommissie (zie 

     ook functieprofiel) 
Stagecoördinator   Meewerkstage en Projectstage | coördineren stagebegeleiding  
Coördinator Afstuderen Afstudeerprogramma | coördineren afstudeerfase  
Mentoren   Studiebegeleiding en studentvolgsysteem 
------------------------------------------------------------------------------ 
Coördinatorenoverleg  Vergadering van alle coördinatoren.  

Onderwijsinhoudelijk besluitvormend orgaan. Adviesrecht m.b.t.  
organisatorische en strategische onderwerpen. 

Vakgroepoverleg  Vergadering per vakgroep van een afstudeerrichting 
    Evaluatie curriculum, afstemming modules en toetsvorm 
Werkveldcommissie  Vertegenwoordigers van de beroepenvelden waar de HTF voor opleidt;  
    overleggen geregeld met de desbetreffende studiecoördinator  
    Beoordeling en advies t.b.v. arbeidsrelevantie programma’s, beroepsspe- 
    cifieke competenties en  vaardigheden in relatie tot het curriculum 
Examencommissie   Taakgebied: zie OER 
Klachtencommissie intern  Bespreken klacht met betrokkenen, advies aan directie 

bemiddelende rol bij klachten 
   formele geschillen via klachtencommissie brancheorganisatie NRTO 

Aandeelhoudersvergadering  Overleg tussen de aandeelhouders en de Alg. directeur. 
Toezicht op het strategisch beleid en de uitvoering en borging 
hiervan door de directie. Aanstellen directie. Adviesrecht en mandaat 
conform de statuten. 

Directieoverleg  Vergadering van directieleden. Ontwikkelen, vaststellen, implementeren 
en evalueren strategisch beleid t.a.v. onderwijs, bedrijfsvoering en kwali-
teit. Uitvoering conform het directiereglement. 

 
Noot: m.u.v. de bedrijfsvoering worden zowel alle genoemde coördinerende als directietaken uitgevoerd 
in combinatie met het docentschap, volgens het principe van een zelfsturende organisatie.  
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Propedeutisch diploma 
De Examencommissie van de  

Hogeschool voor Toegepaste Filosofie  
belast met het afnemen van de examens van de bacheloropleiding, verklaart dat 

[Voornamen Achternaam] 

geboren op [Datum] te [Geb. plaats]  

tijdens het studiejaar [studiejaar] het propedeutisch examen van de opleiding Bachelor 
Toegepast Filosoof, omvattend 60 ECTS, met goed gevolg heeft afgelegd. [indien van toe-
passing: cum laude] 
 
In het supplement wordt de inhoud van examenprogramma weergegeven (cijferlijst). 
De bacheloropleiding is geaccrediteerd op basis van de Toets Nieuwe Opleiding van 4 februari 2020. 
 

Datum: [ddmmjjjj] 
Plaats: Utrecht                 HANDTEKENING
     
Namens de Examencommissie,  
mevr. drs. N. Verweij: 
 
 
Namens de directie van de HTF, 
dhr. drs. M.A. Slagter: 
 
 
De geëxamineerde, 
mevr. / dhr. [voorletters, achternaam] 
 
 
 
 
Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit diploma ongeldig 
 
Crohonummer: 35528               [studentnummer] [volgnummer document] 
  

                  HOGESCHOOL VOOR TOEGEPASTE FILOSOFIE 
       T o e g e p a s t e  F i l o s o f i e  |  O n d e r w i j s  |  V r i j e  S t u d i e r i c h t i n g  HTF  
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Supplement propedeutisch diploma 
 

Behorende bij het propedeutisch diploma Bachelor Toegepast Filosoof van 
 

[Voornamen Achternaam] 
geboren op [Datum] te [Geb. plaats]  
Studentnummer: [studentnummer] 

 
 

De opleiding Bachelor Toegepast Filosoof is onder deze naam als hbo-opleiding 
geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) on-
der nummer 35528. 
 
 
CIJFERLIJST 
 
Module       ECTS          Beoordeling 
 
Module 1      [ECTS]           [cijfer, 1 dec.] 
Module 2      [ECTS]           [cijfer, 1 dec.] 
Etc. 
 
 
 
 
Namens de Examencommissie van de HTF, 
 
[Plaats], [datum] 
 
 
[HANDTEKENING]     
 
 
mevr. drs. N. Verweij 
  

                  HOGESCHOOL VOOR TOEGEPASTE FILOSOFIE 
       T o e g e p a s t e  F i l o s o f i e  |  O n d e r w i j s  |  V r i j e  S t u d i e r i c h t i n g  HTF  
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Bachelordiploma 
 

De Examencommissie van de  
 

Hogeschool voor Toegepaste Filosofie  
 

belast met het afnemen van de examens van de bacheloropleiding, verklaart dat 
 

[Voornamen Achternaam] 
geboren op [Datum] te [Geb. plaats]  

 
tijdens het studiejaar [studiejaar] het afsluitend examen van de opleiding Bachelor 
Toegepast Filosoof, [Afstudeerrichting: naam Afstudeerrichting], omvattend 240 
ECTS, met goed gevolg heeft afgelegd. De examencommissie verleent, namen het 
instellingsbestuur, de geëxamineerde [indien van toepassing: cum laude] de graad 
 

Bachelor of Arts (in het domein Taal en Cultuur) 
 
In het supplement wordt de inhoud van examenprogramma weergegeven. 
De bacheloropleiding is geaccrediteerd op basis van de Toets Nieuwe Opleiding van 4 februari 2020. 

 
Datum: [ddmmjjjj] 
Plaats: Utrecht                 HANDTEKENING
     
 
Namens de Examencommissie,  
mevr. drs. N. Verweij: 
 
 
Namens de directie van de HTF, 
dhr. drs. M.A. Slagter: 
 
 
De geëxamineerde, 
mevr. / dhr. [voorletters, achternaam] 
 
 
Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit diploma ongeldig 
 
Crohonummer: 35528              [studentnummer] [volgnummer document ] 

                  HOGESCHOOL VOOR TOEGEPASTE FILOSOFIE 
       T o e g e p a s t e  F i l o s o f i e  |  O n d e r w i j s  |  V r i j e  S t u d i e r i c h t i n g  HTF  
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Supplement bachelordiploma 
(Governance, Economics and Sustainability / Culture and Media / Education) 

 

International Diploma Supplement B Applied Philosophy 
This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, Council of Europe 
and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to im-
prove the international ‘transparency’ and fair academic and professional recognition of qualifications 
(diplomas, degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, 
content and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named 
on the original qualification to which this supplement is appended. It should be free from any value 
judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections 
should be provided. Where information is not provided, an explanation should give the reason why. 
 
1 Information identifying the holder of the qualification 
1.1 Family name 
 
1.2 Given name(s) 
 
1.3 Date and place of birth 
 
1.4 Student identification number 
 
2 Information identifying the qualification 
2.1 Name of qualification 
Diploma Hoger Beroepsonderwijs (Degree Certificate of Higher Professional Education). Degree: Bache-
lor of Arts (BA). Domain: Language and Culture. The Bachelor's degree gives the person concerned the 
right to express the degree in his name, abbreviated to ‘BA’ after the name of the person. The person con-
cerned is allowed to use the title of ‘baccalaureus’, abbreviated to ‘bc’. in front of the name. 
2.2 Main field of study for the qualification 
Bachelor Applied Philosophy - croho number: 35528 / title conferred 
2.3 Name and status of awarding institution 
Hogeschool voor Toegepaste Filosofie - HTF (University of Applied Philosophy), state recognized by 
NVAO (file number: 008671) 
2.4 Name and status of institution administering studies 
Hogeschool voor Toegepaste Filosofie - HTF (University of Applied Philosophy), state recognized by 
NVAO (file number: 008671) 
2.5 Language of instruction/examination 
Dutch 
 
 
 

                  HOGESCHOOL VOOR TOEGEPASTE FILOSOFIE 
    T o e g e p a s t e  F i l o s o f i e  |  O n d e r w i j s  |  V r i j e  S t u d i e r i c h t i n g  HTF  



 
 

59 
 

3 Information on the level of qualification 
3.1 Level of qualification 
First cycle National Qualifications Framework for Higher Education, level 6 EQF for LLL (Bachelor Ap-
plied Philosophy) 
3.2 Official length of the programme 
Four years, 240 ECTS credits 
3.3 Access requirements 
Admission to the Bachelor's degree course will be granted to any student in possession of a VWO, HAVO 
(five or six years of general secondary education) or MBO level 4 diploma ((four years of vocational 
training) - see also paragraph 8 - or an equivalent which will depend on the judgement of the Examination 
Board. For more information see chapter 8 "Higher education in The Netherlands". Individuals aged 21 
and over who do not meet the above-mentioned pre-education requirements may, after passing the 21+ 
admittance exam, be exempted from these pre-education requirements.   
 
4 Information on the contents and results gained 
4.1 Mode of study 
Parttime, including internship(s) 
4.2 Programme Requirements 
At the end of the bachelor's programme, the student is particularly able to undertake core tasks from an 
applied philosophical perspective. 
 
Graduates of HTF are able to function professionally as Applied Philosophers in the fields of Govern-
ance, Economics and Sustainability, Culture and Media and/or Education. To be able to do so the HTF 
graduate has obtained the following core HTF competencies:  
 
1. The HTF graduate is particularly well trained in thinking conceptually. Graduates are able to demon-

strate how ideas, concepts and practices work, interrelate and make an impact. 
2. The HTF graduate is able to uncover hidden assumptions and introduce possible new distinctions and 

notions in order to improve a way of thinking or practice.  
3. The HTF graduate is able to interpret events and developments in normative terms such as justice, 

equality, liberty, sustainability and wellbeing, as well as from a vision in which ideals are expressed.  
4. The HTF graduate is capable of analysing and evaluating actual policy proposals and policy advice in 

terms of the different norms and values, as well as providing insight into the background of these 
norms and values. 

5. The HTF graduate is able to relate human behaviour to values, norms and virtues, while distinguishing 
between professional and personal virtues. 

6. The HTF graduate is capable of elucidating and criticising concepts and assumptions that are consi-
dered to be fundamental or normative. 

7. The HTF graduate is able to question accepted practices or ways of thinking by submitting them to ra-
tional evaluation, critical inquiry, and by distinguishing between good and bad arguments.  

8. The HTF graduate is able to problematise events, developments and the self-understanding of individ-
uals or groups, by employing perspectives or vocabularies that are less self-evident.  

9. The HTF graduate demonstrates the ability to communicate ideas and solutions based on the following 
competencies: 

a) Written language skills (personal writing style) 
b) Oral language skills (rhetorics, presentation skills)  
c) Argumentation and persuasion (logical reasoning) 

10. The HTF graduate is able to conduct a problem analysis and derive a research question. 
11. The HTF graduate is able to set up a research structure, perform (international) literature research, and 

collect and analyse data, using this as a basis for drawing conclusions and making recommendations.  
12. The HTF graduate demonstrates the ability to judge their own actions based on experience, critical re-

flection and empirical data (practice based). 
13. The HTF graduate demonstrates the ability to judge their own actions based on scientific knowledge 

and methods (evidence based). 
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14. The HTF graduate is able to make purposeful professional progress through collegial collaboration 

and improvement-oriented reflection on their own actions. 
 
HTF graduates with a major in Governance, Economics and Sustainability (Bestuur, Economie en Duur-
zaamheid; BED) have acquired the following additional competencies: 
1. The HTF graduate BED knows their way around the public domain and oversees the impact of strate-

gic political decisions on (alternative) ways of resolving organisational and social issues.  
2. The HTF graduate BED is able to develop, implement and evaluate policies, and is fully equipped to 

defend their own ideas and approach.  
3. The HTF graduate BED has demonstrated the ability to examine governance issues from a moral per-

spective and relate these issues to concepts such as ‘complexity’ and ‘co-creation’.  
4. The HTF graduate BED has adequate knowledge and understanding of traditional as well as sustaina-

ble economies, and of leadership and organisational learning. 
5. The HTF graduate BED is able to link economic issues to ethical questions, and support others in their 

development towards a sustainable approach.  
6. The HTF graduate BED has adequate knowledge and understanding of the different values that un-

derly questions surrounding sustainability and the conflict of values that can occur. 
 
HTF graduates with a major in Culture and Media (Cultuur en Media; CM) have acquired the following 
additional competencies: 
1. The HTF graduate CM is aware of debates that take place in the public realm and is able to reflect on 

them in a philosophical manner, as well as apply new frameworks derived from relevant philosophical 
theory. 

2. The HTF graduate CM knows how to make use of relevant philosophical theory to formulate their 
own opinion on cultural and social issues, and knows how to convey this in a convincing manner.   

3. The HTF graduate CM is able to deploy the competencies of an Applied Philosopher in the working 
fields of  culture and journalism.  

4. The HTF graduate CM is able to make a substantial contribution on editorial boards or during brain-
storming sessions and has the skills to help translate these newly-generated ideas into a relevant cul-
tural or journalistic end product.  

5. The HTF graduate CM is able to guard the content of their work, identify the values at play, and criti-
cally assess their own work while inspiring others to do the same. 

 
HTF graduates with a major in Education (Onderwijs; OW) have acquired the following additional com-
petencies: 
1) The HTF graduate OW demonstrates the capacity to design a teaching programme on the subject of 

philosophy, that is adapted to the level and type of students, and to develop courses using different 
working methods. 

2) The HTF graduate OW is able to contribute to educational developments by consulting resources, 
sharing information and offering critical contributions to the judgement process and to the solving of 
problems of practice, thereby offering a recognisable contribution to school policy, which is largely 
attributable to their philosophical training.  

3) The HTF graduate OW is able to integrate the competencies of the Applied Philosopher within the 
competencies of the teaching profession. 

4) The HTF graduate OW is able to supervise students in the face of questions relating to citizenship.  
5) The HTF graduate OW is highly qualified to organise (socratic) dialogues at different levels and with 

different working methods.  
6) The HTF graduate OW has a thorough understanding of pedagogy and has trained their pedagogical 

and didactic knowledge and skills in practice.  
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4.3 Programme details and the individual grades/credits obtained 
Course - ECTS - grade 
 
GRADE LIST 
 
A. PROPAEDEUTIC PHASE 
 
ACADEMIC YEAR 1 

ECTS          GRADE  
Module 1 :  Inleiding Filosofie 1 (1INL1)    5 EC           
Module 2 : Schriftelijke Taalvaardigheid I (1TV1)   8 EC          
Module 3 : Filosofische Vaardigheden I (1FV1)   8 EC          
Module 4 : Wijsgerige Ethiek 1 (1WE1)    5 EC          
Module 5 : Oriëntatie op Journalistiek & Media (1OJM1)  4 EC          
Module 6 : Politieke en Sociale Filosofie 1 (1PSF1)   5 EC          
Module 7 : Wijsgerige Antropologie 1 (1WA1)   5 EC          
Module 8 : Oriëntatie op Stage (1OST1)    4 EC           
Module 9 : Geschiedenis van de Filosofie 1(1GF1)   5 EC          
Module 10 : Wetenschapsfilosofie 1 (1WF1)    5 EC          
Module 11 : Oriëntatie op Beleid & Bestuur (1OBB1)  4 EC          
Module 12 : Keuzeactiviteit I (1KA1)    2 EC          
          -------- + 

60 EC 
B. POSTPROPAEDEUTIC PHASE 
 
INITIAL QUALIFICATION 
 
Module 1 :  Inleiding Filosofie 2 (1INL2)    3 EC          
Module 2 : Wijsgerige Ethiek 2 (1WE2)    3 EC          
Module 3 : Politieke en Sociale Filosofie 2 (1PSF2)   3 EC          
Module 4 : Wijsgerige Antropologie 2 (1WA2)   3 EC          
Module 5 : Geschiedenis van de Filosofie 2 (1GF2)   3 EC          
Module 6 : Wetenschapsfilosofie 2 (1WF2)    3 EC          
Module 7 : Keuzeactiviteit II (1KA2)    2 EC          
          -------- + 
          20 EC 
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ACADEMIC YEAR 2 
           ECTS          GRADE 
  
Module 1 :  Schriftelijke taalvaardigheid II (2TV1)    8 EC            
Module 2 :  Inleiding Bestuurskunde 1 (2BB-BK1)   5 EC            
Module 3 : Inleiding Bestuurskunde 2 (2BB-BK2)   3 EC            
Module 4 : Economie en Filosofie (2EF1)      4 EC           
Module 5 : Cultuurfilosofie (2CF1)       4 EC           
Module 6 : Bedrijfskunde I (2BB-BD1)     4 EC            
Module 7 :  Filosofische vaardigheden II (2FV1)     4 EC            
Module 8 : Retorica (2RT1)       4 EC              
Module 9 : Toegepaste Politieke Filosofie (2TPF1)      4 EC            
Module 10 : Co-creatie van verandering (2BB-CV1)   4 EC            
Module 11 : Logica en Beslistheorie I (2LB1)    4 EC            
Module 12 : Recht en Openbaar Bestuur 1 (2BB-ROB1)   5 EC            
Module 13 :  Recht en Openbaar Bestuur 2 (2BB-ROB2)   3 EC            
Module 14 : Mediagebruik (2MG1)      4 EC            
Module 15 : Logica en Beslistheorie II (2LB2)    4 EC            
Module 16 : Meewerkstage (2BB-MST1)     16 EC            
          ----------  +  

  80 EC  
 
ACADEMIC YEAR 3 

Module 1 :  Toegepaste Ethiek (3TE1)     6 EC             
Module 2 :  Normatieve professionaliteit (3BB-NF1)   4 EC              
Module 3 : Governance en Integriteit (3BB-GI1)    4 EC              
Module 4 : Afsluiting Filosofie 1 (3AF1)     5 EC               
Module 5 : Afsluiting Filosofie 2 (3AF2)     3 EC              
Module 6 : Bedrijfskunde II (3ED-BD1)     4 EC             
Module 7 :  Beleid en Projectmanagement (3BB-BP1)    4 EC                
Module 8 : Beleid & Bestuur - project  (3BB-BBP1)   6 EC              
Module 9 : Implementatie van beleid (3BB-IB1)    4 EC             
Module 10 : Afstudeerstage (3BB-AST1)      40 EC             
          ----------  + 

 80 EC 

 
 
 
TOTAL ECTS-CREDITS: 240 
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4.4 Grading scheme and grade distribution 
The Dutch grading system, used from elementary through university education is the 1 to 10 scale given 
in the following table, in which 10 is the highest grade, 6 the minimum pass, and 1 the lowest grade. 9s 
are seldom given and 10s are extremely rare, grades 1-3 are hardly ever given. Also alphanumerical 
grades can be awarded and are described below. 
Grade Description: 
10 = Excellent (U)  
9 = Very good (ZG)  
8 = Good (G)  
7 = Satisfactory (RV)  
6 = Sufficient (V)  
5-1 = Fail (VD)  
NVD = Fail 
Exemptions issued are represented by alphanumeric values as follows: 
VRY-O Exemption based on former education 
VRY-A Exemption based on a prior learning assessment by a certified knowledge centre 
VRY-E Exemption based on former knowledge and experience without a prior learning assessment 
VRY Exemption 
For more information see chapter 8 ‘Higher education in The Netherlands’ 
4.5 Overall classification of the qualification 
‘Geslaagd’ (satisfactory) 
The qualification ‘Geslaagd’ (satisfactory) is granted to the Bachelor's degree when the Dutch grade for 
all examinations are awarded with 5.5 or higher and in the alphanumerical grading no NVD is awarded. 
 
5 Information on the function of the qualification 
5.1 Access to further study 
Bachelor's degree programmes may entitle access to second cycle studies (Master programmes) 
For more information see chapter 8 ‘Higher education in The Netherlands’. 
5.2 Professional status 
No further qualification required for pursuing a professional career. 
 
6 Additional information about the institution 
6.1 Accreditation 
The programme is accredited on the 4th February 2020 by The Accreditation Organisation of The Nether-
lands and Flanders NVAO (file number: 008671). NVAO = Nederlands-Vlaamse AccrediatieOrganisatie. 
6.2 Name and adress 
Hogeschool voor Toegepaste Filosofie 
Akelei 2 
4007 TA  TIEL 
The Netherlands 
http://www.hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl  
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7 Certification of the supplement 
7.1 Date 
15 JANUARY 2021 
 
7.2 Signature 
 
 
 
 
 
7.3 Certifying person 
CHAIR OF THE EXAMINATION BOARD 
MW. E.S. PALLANDT BA 
 
7.4 Official stamp 
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8 Information on the national higher educational system 
Primary and secondary education 
Children are allowed to begin school at the age of four, but are not legally required to do so until the age of five. 
Primary education lasts eight years (of which seven are compulsory). During their last year, pupils are advised on the type of sec-
ondary education they should pursue. Secondary education, which begins at the age of twelve and is compulsory until the age of 
sixteen, is offered in various forms and at different levels. Vmbo programmes (four years) combine general and vocational edu-
cation and prepare pupils to go on to senior secondary vocational education and training (mbo), lasting one to four years. There 
are two types of general education that grant admission to higher education: havo (five years) and vwo (six years). Pupils are 
enrolled according to their ability. The last two years of havo and the last three years of vwo are referred to as the 'second phase' 
(tweede fase), or upper secondary education. During these years, pupils focus on one of four subject clusters (profielen), each of 
which emphasises a certain field of study in addition to satisfying the general education requirements. Each cluster is designed to 
prepare pupils for study at the tertiary level. A pupil enrolled at a vwo or havo school can choose from the following subject clus-
ters: 
1. Science and Technology (Natuur en Techniek) 
2. Science and Health (Natuur en Gezondheid) 
3. Economics and Society (Economie en Maatschappij) 
4. Culture and Society (Cultuur en Maatschappij) 
Only the six-year vwo diploma grants access to bachelor's programmes at research universities; the havo diploma and the highest 
level of mbo grant access to bachelor's programmes at universities of applied sciences. 
 
Higher education  
Higher education in the Netherlands is offered at two types of institutions: research universities and universities of applied sci-
ences. Research Universities include general universities, universities specialising in engineering and agriculture, and the Open 
University. Universities of Applied Sciences include general institutions as well as institutions specialising in a specific field 
such as agriculture, fine and performing arts or teacher training. 
Whereas research universities are primarily responsible for offering research-oriented programmes, universities of applied sci-
ences are primarily responsible for offering programmes of higher professional education, which 
prepare students for specific professions. These tend to be more practice oriented than programmes offered by 
research universities.In this binary, three-cycle system, bachelor's, master's and PhD degrees are awarded. Shortcycle higher edu-
cation leading to the associate degree is offered by universities of applied sciences. Degree programmes and periods of study are 
quantified in terms of the ECTS credit system. The focus of degree 
programmes determines both the number of credits required to complete the programme and the degree which is 
awarded.  
A research-oriented bachelor's programme requires the completion of 180 credits (three years) and graduates obtain the degree 
Bachelor of Arts or Bachelor of Science (BA/BSc), depending on the discipline. A bachelor's degree awarded in the applied arts 
and sciences requires 240 credits (four years), and graduates obtain a degree indicating the field of study (for example, Bachelor 
of Engineering, B Eng, or Bachelor of Nursing, B Nursing). An associate degree in the applied arts and sciences requires 120 
credits (two years), and students who complete the two-year programme can continue studying for a bachelor's degree in the ap-
plied arts and sciences. A research-oriented master's programme requires the completion of 60, 90 or 120 credits (one, one-and-a-
half or two years). In engineering, agriculture, and mathematics and the natural sciences, 120 credits are always required. Gradu-
ates obtain a Master of Arts or Master of Science (MA/MSc). A master's degree awarded in the applied arts and sciences requires 
the completion of 60 to 120 credits and graduates obtain a degree indicating the field of study (for example, Master of Architec-
ture, M Arch). 
The third cycle of higher education, leading to a PhD, is offered only by research universities. The major 
requirement is completion of a dissertation based on original research that is publicly defended. All research 
universities award the PhD. In addition to doctorate programmes, the three engineering universities offer 
technological designer programmes consisting of advanced study and a personal design assignment in a number 
of engineering fields. The technical designer programme requires two years of study to complete and graduates 
obtain the degree Professional Doctorate in Engineering (PDEng).The training of medical specialists is the 
responsibility of the professional group in an organisational setting at a university hospital. 
 
Requirements for access to higher education 
For access to research-oriented bachelor's programmes, students are required to have a vwo diploma or to have 
completed the first year (60 credits) of a bachelor's programme at a university of applied sciences. The minimum access require-
ment to universities of applied sciences is either a havo diploma or a diploma of secondary 
vocational education (mbo), provided certain conditions are met. The vwo diploma also grants access to 
universities of applied sciences. For access to both types of higher education, pupils are required to have 
completed at least one of the subject clusters that fulfil the requirements for the higher education programme in 
question. A quota, or numerus fixus, applies for access to certain programmes, primarily in the medical sciences, and places are 
allocated mainly using a weighted lottery. Potential students older than 21 years who do not possess one of the qualifications 
mentioned above can qualify for access to higher education on the basis of an entrance examination and assessment (recognition 
of prior learning). For access to certain programmes, 
particularly those in the fine arts, students have to demonstrate the required artistic abilities. The only access 
requirement for the Open University is that applicants be at least eighteen years of age. For access to all master's 
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programmes, a bachelor's degree in one or more specific disciplines is required, in some cases in combination with other require-
ments. Graduates with a bachelor's degree in the applied arts and sciences usually have to fulfil additional requirements for ac-
cess to a research-oriented master's programme. 
 
Credit system and grading 
A student's workload is measured in ECTS credits. According to Dutch law, one credit represents 28 hours of work and 60 credits 
represents one year of full-time study. The grading system used in the Netherlands is on a scale from 1 (very poor) to 10 (out-
standing). The lowest passing grade is 6; 9s are seldom given and 10s are extremely rare. Grades 1-3 are hardly ever used. The 
academic year is 42 weeks long. 
 
Quality assurance and accreditation 
A guaranteed standard of higher education, and alignment with the Qualifications Framework for the European 
Higher Education Area, is maintained through a system of legal regulation and quality assurance, in the form of 
accreditation. The Ministry of Education, Culture and Science is responsible for legislation pertaining to education. The Agricul-
ture and Public Health Ministries play an important role in monitoring the content of study programmes in their respective fields. 
Quality assurance is carried out through a system of accreditation, administered by the Accreditation Organisation of the Nether-
lands and Flanders (NVAO). According to the Dutch Higher Education Act, all degree programmes offered by research universi-
ties and universities of applied sciences must be evaluated according to established criteria. Programmes that meet the criteria are 
accredited: i.e. recognised for a period of six years. Only accredited programmes are eligible for government funding; students 
receive financial aid and graduate with a recognized degree only when enrolled in, and after having completed, an accredited 
degree programme. All accredited programmes are listed in the Central Register of Higher Education Study Programmes 
(CROHO). Since January 2011, the Netherlands has a new accreditation system. The process described above still applies, but 
beginning in 2011, higher education institutions can request the NVAO to conduct an 'institutional quality assessment' to deter-
mine the extent to which the institution is capable of guaranteeing the quality of the programmes it offers. Programmes offered 
by institutions that receive a positive evaluation still have to be accredited, but the accreditation procedure takes less time and is 
not as extensive. 
Besides the accreditation of degree programmes, the Netherlands has a system by which the Ministry of 
Education, Culture and Science recognises higher education institutions by conferring on them the status of either 'funded' or 
'approved'. "Funded" indicates the institution is fully financed by the government. "Approved" 
indicates that the institution does not receive funds from the government and has to rely on its own sources of 
funding. Whether a degree programme is offered by a 'funded' or an 'approved' institution, it must be accredited 
and registered in CROHO to be considered recognised. 
 
N.B. If a bachelor's or master's degree programme is not registered in the CROHO, the quality is not assured by 
the Dutch quality assurance system. The quality may however be assured by another system. 
 
National Qualifications Frameworks 
An important outcome of the Bologna Process is the development of a Framework for Qualifications of the 
European Higher Education Area. This overarching framework provides a general and common structure for 
qualifications awarded in three cycles of higher education in countries signatory to the Bologna Declaration, and offers recom-
mendations and guidelines for the development of mutually understandable qualifications frameworks at national level. The 
Netherlands was one of the first countries in the European Higher Education Area to complete this national qualifications frame-
work, which was subsequently evaluated by the Verification Committee and found to be compatible with the Framework for 
Qualifications of the European Higher Education Area (QFEHEA). The National Qualifications Framework of the Netherlands 
describes in detail the learning outcomes associated with three levels of higher education qualifications, in terms that are interna-
tionally compatible. The responsibility for overseeing the framework and updating it when necessary has been allocated to the 
NVAO. Further information on the framework can be obtained on the NVAO website: www.nvao.net/nqf-nl. In addition to the 
QF-EHEA, the European Union also has an overarching European Qualifications Framework for Lifelong Learning (EQF-LLL). 
The EQF-LLL consists of eight levels and includes qualifications awarded in general and vocational secondary education, as well 
as in higher education. The Netherlands is currently in the final stages of developing its National Qualifications Framework based 
on the EQF-LLL. 
 
 
 
 


