
Bijzonder reglement 2019-2020 

 

Algemene bepalingen 

Art. 1 Dit bijzonder reglement vult het Onderwijs- en Examenreglement 2019-2020 (OER 19-20) aan 

en wijzigt diverse bepalingen daarvan. Ingeval van een tegenstrijdigheid tussen bepalingen van 

het OER 19-20 en het bijzonder reglement primeert het bijzonder reglement. 

Art. 2 Om de impact van de huidige crisis met betrekking tot het COVID-19 virus op de organisatie 

 van onderwijs- en evaluatieactiviteiten op te vangen kan door HOGENT worden afgeweken 

 van de met de student gesloten toetredingsovereenkomst zoals beschreven in artikel 1 OER 

 19-20. De student wordt tijdig van de doorgevoerde wijzigingen op de hoogte gebracht via één 

of meerdere van de officiële communicatiekanalen. 

Art. 3 In opvolging van de door de overheid opgelegde maatregelen tegen de verspreiding van het 

COVID-19 virus gaat HOGENT zoveel mogelijk over tot de organisatie van onderwijs- en 

evaluatieactiviteiten ‘op afstand’. Voor de uitvoering van de in artikel 1 OER beschreven 

toetredingsovereenkomst wordt een ‘digitale aanwezigheid gelijkgesteld met een ‘fysieke 

aanwezigheid.  

Art. 4 Onderwijs- en evaluatieactiviteiten ‘op afstand’ kunnen verschillende vormen aannemen. In 

de toepassing van dit bijzonder reglement veronderstelt het evenwel steeds dat de student en 

de lesgever / examinator zich niet op hetzelfde moment in dezelfde fysieke ruimte bevinden. 

Examenreglement 

Art. 5 De student kan uiterlijk binnen zeven kalenderdagen na de bekendmaking van de 

examenregeling (bijkomende) individuele examenmaatregelen aanvragen bij de 

studentenbegeleider+ van zijn opleiding. In geval van individuele overmacht kan de aanvraag 

later gebeuren. De opleiding beslist over de toekenning van de aangevraagde maatregelen op 

advies van de studietrajectbegeleider of studentenbegeleider+.  

Art. 6 De examenperiodes worden georganiseerd overeenkomstig de gewijzigde academische 

kalender (BC/B/2020/ONDW/87974). Voor academiejaar 2019-2020 kan de evaluatie of 

deliberatie van een student voor een opleidingsonderdeel of voor een opleiding worden 

uitgesteld tot uiterlijk 15 november 2020. 

Art. 7  Ingeval door een combinatie van de in artikel 3 vermelde overheidsmaatregelen en de aard 

 van een opleidingsonderdeel uit het tweede semester geen tweede examenkans kan worden 

georganiseerd, zal dit uiterlijk bij bekendmaking van het examenrooster van de eerste 

examenkans van het opleidingsonderdeel aan de studenten worden meegedeeld.  

Art. 8 Uitzonderlijk en gemotiveerd kan de student, die kan afstuderen in het huidige academiejaar, 

zijn tweede examenkans van het opleidingsonderdeel uit het eerste semester in onderling 

overleg met en mits akkoord van de titularis in de tweede examenperiode benutten, waarbij 

het punt pas bekend wordt gemaakt in de derde examenperiode van huidig academiejaar.  

Art. 9 In afwijking van artikel 25 OER 19-20 wordt de examenregeling aan de studenten 

 bekendgemaakt uiterlijk twee weken voor aanvang van de periodegebonden evaluatie. 

Art. 10 De individuele feedback in de tweede examenperiode wordt georganiseerd vanaf 26 juni 

2020. De examinator kan voordien reeds een digitale collectieve feedback organiseren. 

 



Art. 11 Door de gewijzigde academische kalender kan er geen vast inhaalmoment worden voorzien. 

Een inhaalexamen is een gunst en kan worden toegestaan indien dit organisatorisch mogelijk 

is. Het inhaalexamen wordt in samenspraak met de examinator vastgelegd door het 

studentensecretariaat. Voor het inhaalexamen kan een andere evaluatievorm worden 

gehanteerd. 

Art. 12  Een student kan ervoor kiezen ofwel een niet-geslaagd cijfer voor een enkelvoudig of 

samengesteld opleidingsonderdeel over te dragen naar de volgende examenkans van het 

huidig academiejaar ofwel een tweede examenkans op te nemen voor het 

opleidingsonderdeel waarvoor hij niet geslaagd is om alsnog een credit te behalen, indien 

voldaan is aan de volgende cumulatieve voorwaarden: 

- De student kan afstuderen in het academiejaar 2019-2020; 

- De student kan omwille van COVID-19 maatregelen zijn stage en/of bachelorproef 

niet afronden voor aanvang van de derde examenperiode.  

Indien de student een niet-geslaagd cijfer voor een enkelvoudig of samengesteld 

opleidingsonderdeel wenst over te dragen naar de volgende examenkans van het huidig 

academiejaar, vraagt de student dit schriftelijk aan de studietrajectbegeleider van zijn 

opleiding voor 4 juli 2020. Het al of niet toestaan van deze uitzondering zal worden 

afgetoetst aan de deliberatieregels. 

Studievoortgangsbewaking  

Art. 13.  Voor studenten die in het academiejaar 2018-2019 een bindende 

studievoortgangsmaatregel kregen voor het huidige academiejaar 19-20 geldt dat 

-als de student in het huidig academiejaar voor meer dan of gelijk aan 30% van de 

opgenomen studiepunten credits heeft behaald, dan komt de bindende 

studievoortgangsmaatregel te vervallen;  

-als de student in het huidig academiejaar voor minder dan 30% van de opgenomen 

studiepunten credits heeft behaald, dan krijgt hij de volgende bindende voorwaarde 

opgelegd: de student moet tijdens de hierop volgende inschrijving voor dezelfde opleiding 

voor minstens 60% van de opgenomen studiepunten credits verwerven. Wanneer een 

student niet aan deze bindende voorwaarde voldoet, zal hem een volgende inschrijving 

binnen dezelfde opleiding geweigerd worden. 

Art. 14 Voor studenten die een vorig academiejaar geen bindende studievoortgangsmaatregel 

kregen voor het huidige academiejaar 19-20 geldt dat 

- als de student in het huidig academiejaar 2019-2020 voor meer dan of gelijk aan 30% van 

de opgenomen studiepunten credits heeft behaald,  dan worden geen bindende 

studievoortgangsmaatregelen opgelegd 

- als de student in het huidig academiejaar 2019-2020 voor minder dan 30% van de 

opgenomen studiepunten credits heeft behaald, dan krijgt hij de volgende bindende 

voorwaarde opgelegd: de student moet tijdens de hierop volgende inschrijving voor 

dezelfde opleiding voor minstens 60% van de opgenomen studiepunten credits 

verwerven. Wanneer een student niet aan deze bindende voorwaarde voldoet, zal hem 

een volgende inschrijving binnen dezelfde opleiding geweigerd worden. 

 

 

 

 



Verloop van de evaluatie op afstand 

Art. 15 Elke evaluatie op afstand kan worden opgenomen (video- en/of geluidsopname) door de 

examinator of door de examentoezichthouder. De student kan desgevallend worden gevraagd 

om voorafgaand aan, alsook tijdens of na de evaluatie een 360° beeld te geven van de ruimte 

waarin de student zich bevindt op het ogenblik van de evaluatie. Over deze en andere 

mogelijke maatregelen ter voorkoming van fraude wordt de student ingelicht vooraleer de 

evaluatie van start gaat. De student is ertoe gehouden de instructies van de examinator en de 

examentoezichthouders ter zake strikt op te volgen.  

In het geval dat de student en / of de ruimte waarin hij zich bevindt wordt gefilmd dan zijn 

deze beelden op het ogenblik zelf in beginsel enkel te zien of te raadplegen door de examinator 

of de examentoezichthouders. Uitzonderlijk kunnen evenwel bij in groep georganiseerde 

evaluaties deze beelden tijdens de evaluatie ook worden gezien door derden, zoals andere 

deelnemers aan de evaluatie, zonder dat dit door de student kan worden ingeroepen als reden 

om niet deel te nemen aan de evaluatie.  

Zonder afbreuk te doen aan de hierboven vermelde mogelijkheden om de student te filmen 

tijdens de evaluatie wordt bij elke evaluatie en in het bijzonder bij in groep georganiseerde 

evaluaties door de examinator, de examentoezichthouders en al de deelnemers steeds de 

nodige zorg in acht genomen om zoveel als mogelijk elkaars privacy te respecteren. 

Art. 16 De opname van een evaluatie kan enkel worden gebruikt met het oog op de beoordeling en 

voor feedback. De opnames worden bewaard tot 31 december 2020.  

Art. 17 De student zorgt ervoor dat hij voor de evaluatie op afstand beschikt over een PC of laptop 

met een (ingebouwde) camera; microfoon en luidspreker; een zo stabiel en veilig mogelijke 

(internet)verbinding. Technische of andere problemen die de evaluatie op afstand op enigerlei 

wijze onmogelijk maken worden door de student onmiddellijk telefonisch gemeld aan het 

examensecretariaat. Zo ook ingeval de student er niet in slaagt om online verbinding te maken 

met de examinator of ingeval de verbinding buiten de wil van de student om wordt verbroken. 

Het niet of niet tijdig melden van het onderliggende probleem kan resulteren in de vermelding 

‘afwezig’.  

Gedragsregels en tucht 

Art. 18 Alle in het OER 19-20 opgenomen gedragsregels, tucht- en examentuchtregels, alsook de 

regels inzake intellectuele eigendom blijven onverminderd gelden en zijn bijgevolg ook van 

toepassing op onderwijs- en evaluatieactiviteiten die op afstand worden georganiseerd. In het 

bijzonder dienen de gedragsregels in de protocollen voor het afleggen van fysieke en digitale 

examens strikt te worden nageleefd. Inbreuken tegen deze specifieke gedragsregels kunnen 

aanleiding geven tot tuchtrechtelijke en/of examentuchtrechtelijke vervolging.  

Art. 19 Wanneer iemand de persoonsgegevens van een ander gebruikt bij het afleggen van een 

examen, is er sprake van identiteitsfraude. Elk vermoeden van identiteitsfraude bij het 

afleggen van een examen kan aanleiding geven tot een examentuchtprocedure. 

Art. 20 In het bijzonder is het de student niet toegestaan op enigerlei wijze zelf beeld- of 

geluidsopnames te maken van een evaluatie. Eveneens is het niet toegestaan om 

studiemateriaal, beeldmateriaal, examenvragen en andere door HOGENT digitaal ter 

beschikking gestelde documenten te bewaren of te verspreiden tenzij uitdrukkelijk anders 

wordt aangegeven.  

Art. 21 Ingeval een tucht- of examentuchtprocedure wordt opgestart dan kan de fysieke hoorzitting 

worden vervangen door een digitale hoorzitting.  


