Onderwijs- en examenregeling (OER)

Onderwijs- en examenregeling
Artikel 1

Doel

In de regeling staat hoe het onderwijs en de examinering in de opleidingen van het Koning
Willem I College is ingericht. Met deze regeling geeft het Koning Willem I College invulling
aan de OER (Onderwijs- en examenregeling) van de instelling van artikel 7.4.8. WEB (Wet
educatie en beroepsonderwijs) en de zorgplicht om voor de student het onderwijs en de
examinering te regelen en hem hierover te informeren.

Artikel 2

Informatiebladen

Deze regeling omvat alle informatiebladen en de examenregeling. In de informatiebladen bij
deze regeling staan per opleiding en leerweg de documenten genoemd waar de student alle
informatie kan vinden die hij/zij nodig heeft en waarin het onderwijs is geregeld. Deze
informatie is verdeeld in de gegevens voorafgaand aan de aanmelding, de informatie over
het onderwijs en de examinering, alsook de beschrijving van de rechten en plichten.

Artikel 3

Onderwijstijd

Elk studiejaar heeft een studiebelasting van 1600 uur. Deze studiebelasting wordt verdeeld
in uren voor stage/beroepspraktijkvorming, begeleide onderwijsuren en uren voor andere
leeractiviteiten. Andere leeractiviteiten zijn:
a. door de docent opgedragen zelfstudie (huiswerk);
b. maatschappelijke stages;
c. zelfstandige projectactiviteiten;
d. onbegeleide activiteiten voor de community week;
e. overige leeractiviteiten die niet onder onderwijstijd vallen.
Artikel 4

OER van de instelling

Deze onderwijs- en examenregeling van de instelling en de bijlage en de documenten waar
in de bijlage naar wordt verwezen vormen per opleiding gezamenlijk de OER van de
instelling.
Deze regeling is met goedkeuring van de studentenraad vastgesteld op 20 maart 2014 en
treedt op 1 augustus 2014 in werking.
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ADDENDUM
Geldig voor alle studenten in schooljaar 2020 - 2021.
In dit document vind je de aanvulling op de Opleidings- en Examenregeling (OER) van de
organisatie. De OER bevat informatie over het onderwijsprogramma, de begeleiding en de
examinering van jouw opleiding.
Door de Corona-maatregelen heeft het huidige onderwijs een andere vorm gekregen, denk
hierbij aan de (on)mogelijkheden van fysiek onderwijs, hulp en begeleiding op afstand en het
uitvoeren van de beroepspraktijkvorming. Deze maatregelen zijn nodig om de verspreiding
van het Coronavirus tegen te gaan, maar hebben ook gevolgen voor het onderwijs,
examinering en diplomering.
In dit addendum wordt aandacht besteed aan de gevolgen van deze maatregelen voor het
onderwijs:
• (Voltijds) onderwijs is ten minste 1600 studiebelastingsuren per studiejaar;
• Je krijgt blended onderwijs, dit is een combinatie van online (digitaal) en offline (op school,
op je leerbedrijf of op een andere locatie buiten de school). De afdeling bepaalt welke
lessen op afstand worden gegeven.
• De verdeling over begeleide onderwijstijd, beroepspraktijkvorming en overige uren is
flexibel. Hierbij wordt het behalen van de leerdoelen en de kwaliteit van het onderwijs
gewaarborgd.
• Je wordt door de afdeling tijdig elektronisch geïnformeerd over (aanpassingen in) het
onderwijsprogramma en de roosters.
De aanpassingen gelden binnen de kaders van de Richtlijnen RIVM/GGD en het
Servicedocument mbo-aanpak Coronavirus COVID-19 versie 4.0.
Dit addendum is vastgesteld op: 13-11-2020
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