
Beste studentcoaches jaar 2 en docenten in de afstudeerfase, 
  
De afgelopen periode waarbij de afstudeerfase meer vorm heeft gekregen hebben meerdere mensen zich 
gebogen over de instroomeisen voor de modules van de afstudeerfase. 
  
De eisen moeten opgenomen worden in het Onderwijs & Examenreglement (OER) van studiejaar 2021-2022. 
De eisen zijn in gezamenlijkheid met het curriculumteam opgezet en voorgelegd aan het ontwikkelteam van de 
afstudeerfase. Ook zijn examencommissie en OC geconsulteerd en hebben advies gegeven.  
Hiermee denken we zeer zorgvuldig gehandeld te hebben.  
 
Eisen voor het volgen van bepaalde modules wordt in het OER als volgt opgenomen: 

1. Voor de start met de afstudeermodules de eis van minimaal Propedeuse + 50 EC. 
2. Voor de minoren stellen we de eis minimaal Propedeuse + 30 punten 2e jaar. 

 
Het bovenstaande betekent ook dat we hebben moeten na denken over hoe we het studietraject voor 
studenten die niet nominaal studeren het beste kunnen inrichten en hoe we deze studenten kunnen helpen 
om tot studiesucces te komen. In het ontwikkelen van deze studieleerpaden zijn de volgende uitgangspunten 
opgenomen: 
 

1. Wij willen dat studenten zoveel mogelijk onderdeel blijven van reguliere groepen en geen speciale 
groepen maken voor vertragende studenten.  

2. Bij vertraging focust de student eerst op het inhalen van de vertraging alvorens hij/zij met het 
afstudeertraject begint (ervaring en onderzoek toont aan dat dit de kans op studiesucces vergroot) 

3. Studenten moeten ook als ze vertragen te allen tijde een studeerbaar programma houden: dat 
betekent tenminste (gemiddeld) 10 EC te behalen per semester (HvA Norm). 

4. Wij willen dat ‘vertragende’ studenten aan het einde van het 2e studiejaar tenminste studietrajecten 
hebben van minimaal 40 EC en maximaal 70 EC op jaar basis. 

5. Studievertraging wordt in tijd zoveel mogelijk beperkt. 
  
 Bovenstaande uitgangspunten hebben geleid tot vier type leerpaden nominaal/niet nominaal studerende 
studenten. 
 

a. (bijna) Nominaal 50 of 60 EC behaald  geen vertraging 
b. (Lichte vertraging) 30 of 40 EC behaald  halfjaar vertraging 
c. (Flinke) vertraging 20 EC behaald  Half jaar of een jaar vertraging 
d. Doubleur 0 of 10 EC behaald   een heel jaar vertraging. 

  
De trajecten en de mogelijke leerpaden die studenten daarna kunnen volgen zijn schematisch verwerkt in de 
bijlage. 
 
In het studiejaar 2021-2022 wordt op bovenstaande eenmalig in het Onderwijs Examen Reglement een 

uitzondering gemaakt ten aanzien van bovenstaande regel. Studenten die in het huidige studiejaar 2020-2021 

hun propedeuse en 40 EC hebben behaald van de hoofdfase mogen in het 1e semester (naast de Minor) 

eenmalig een toets uit het 2 semester herkansen. Hiermee wordt de student de mogelijkheid geboden om in 

het 1e semester alsnog de instroomeis voor de profiel A module te behalen en zodoende binnen nominale tijd 

af te studeren.  

 

Wij wijzen jullie erop dat het curriculumteam en managementteam nog steeds de studenten adviseert eerst de 

studieachterstand in te halen en van deze uitzonderingsregel geen gebruik te maken. De ervaring uit het 

verleden heeft ons geleerd dat dit uiteindelijk leidt tot meer studiesucces. Het behalen van 50 EC in een 

semester blijft de opleiding in zeer weinig gevallen realistisch vinden. 

 
  
Vriendelijke groet, 
Danielle en Samme 
  



 

 

Routes tot afstuderen na het 2e jaar van de studie Social 
Wor

Heb jij in 50 of 60 EC behaald 
in het 2e jaar?

nee

Ja

Je bent in het 
bezit van een 

propdeuse SW?

Ja

Heb jij tussen de 30 of 40 EC 
uit jaar 2 behaald?

Heb jij 20 EC behaald uit jaar 
2 behaald?

Je bent niet toelaatbaar tot het 3e 
studiejaar van de studie (2e jaar van de 

hoofdfase).
 Je dient eerst je propedeuse te behalen.

Gefeliciteerd, je mag aan het afstudeer 
traject beginnen en kan kiezen uit alle vier 
de studietrajecten, je dient daarnaast 1 of 

0 programma s te herkansen. 

Je hebt een aanzienlijke 
studieachterstand. Om  jouw studiesucces 

te maximaliseren dien je het komende 
jaar je achterstand in te halen & een 

minor te volgen. Je behaald 50 of 60 EC.

Profiel A Sociale Agenda ProfielB Minor

Minor

Profiel A Probiel B Sociale Agenda Minor

Minor

Profiel A Sociale Agenda ProfielB

Profiel A Probiel B Sociale Agenda

Je herkanst programma s uit 
semester 1 van jaar 2 (20 EC 

of meer)

Je doet een minor & 
herkanst een programma 

semester jaar 2 (max 10 EC)

Je doet een minor & 
herkanst  een programma 

semester jaar 1 (max 10 EC)

Je herkanst programma s uit 
semester 2 van jaar 2 uit (20 

EC of meer)

Profiel A Sociale Agenda ProfielB

Profiel A Probiel B Sociale Agenda

Het studiejaar 
daarna kan je dan 

uit de volgende 
twee routes kiezen 

(indien je nu 
minimaal 50 EC hebt 

uit jaar 2)

Je hebt een grote studieachterstand. Om  
jouw studiesucces te maximaliseren dien 
je het komende jaar eerst je achterstand 
in te halen er zijn twee trajecten. In het 

ene traject focus je op 40 EC inhalen en in 
het andere traject kies voor het halen van 
70 EC. Bespreek met je studiecoach wat 

realistisch is.

Je herkanst programma s uit 
semester 1 van jaar 2.

Je herkanst programma s uit 
semester 2 van jaar 2. Indien dat 
slechts om 10 EC gaat kan je dat 

combineren met een minor

Je herkanst programma s uit 
semester 1 van jaar 2.

Je herkanst programma s uit 
semester 2 van jaar 2.

Heb je het 2e jaar 
herkanst  en een 
minor behaald?

Je hebt de 
programma s van 

het 2e jaar 
herkanst?

Heb jij 10 EC of minder 
behaald uit jaar 2?

Je dient het volgende jaar vakken uit jaar 
2 te herkansen

Je herkanst programma s uit 
semester 1 van jaar 2.

Je herkanst programma s uit 
semester 2 van jaar 2.

Je hebt de 
programma s van 

het 2e jaar 
herkanst?

Na afronding van het 2e studiejaar als 
herkansingsjaar opnieuw bepalen wat de 
instroom opties zijn van de afstudeerfase 

opnieuw het stroom schema om instroom te 

bepalen  

Ja

Ja

Ja

nee

nee

nee

Ja

Ja

Ja

nee


