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ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

 PARAGRAAF 1 ALGEMEEN

artikel 1  toepasselijkheid van de regeling
Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de 
masteropleiding Architectuur, de masteropleiding Stedenbouw en de 
masteropleiding Landschapsarchitectuur die verzorgd worden door de Academie 
van Bouwkunst Amsterdam, tenzij duidelijk is aangegeven of uit de context 
duidelijk wordt dat de desbetreffende passage slechts op één of twee van deze 
opleidingen van toepassing is. Daar waar in deze regeling gesproken wordt over de 
opleiding of over de opleidingen zonder toevoegingen, worden de drie opleidingen 
bedoeld.
De opleidingen worden verzorgd binnen de faculteit Bouwkunst van de 
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, verder te noemen: de Academie of de 
faculteit.
Deze regeling geldt vanaf 1 september 2016 tot vaststelling van een vernieuwde 
versie en is van toepassing op alle studenten van de opleiding ongeacht het jaar 
waarin zij met de opleiding zijn begonnen.

artikel 2  begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:

A de Wet, of WHW, de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk 
onderzoek; 

B WAT, Wet op de architectentitel, beschermt de titel architect, 
stedenbouwkundige, landschapsarchitect en interieurarchitect;

C Nadere Regeling, de ministeriële regels voor de inrichting van de opleiding 
tot architect, stedenbouwkundige, landschapsarchitect en interieurarchitect;

D Bureau Architectenregister, het uitvoerend orgaan voor de Wet op de 
architectentitel;

E hogeschool, de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten;
F student, eenieder die is ingeschreven aan de Amsterdamse Hogeschool 

voor de Kunsten voor het volgen van het onderwijs en/of het afleggen van de 
tentamens en de examens van de opleiding;

G opleiding, een samenhangend geheel van onderwijseenheden gericht op de 
verwezenlijking van de doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht en 
vaardigheden waarover degene die de opleiding voltooit, dient te beschikken, 
zoals omschreven in artikel 3;

H opleidingscomponent (in de studiegids: theoriecomponent), de (sub-)
onderdelen die door de Academie van Bouwkunst worden georganiseerd. Deze 
staan beschreven in de studiegids;

I beroepservaringscomponent, de werkzaamheden die een student in het 
kader van zijn beroepservaring verricht voor zover relevant voor zijn opleiding 
tot architect, stedenbouwkundige of landschapsarchitect; 

J onderdeel, een onderwijseenheid van de opleiding, in de zin van de wet;
K subonderdeel: een praktische of theoretische oefening, behorende bij een 

onderdeel van de opleiding, in één van de volgende vormen:
 • het deelnemen aan projecten (P);
 • het volgen van een collegereeks (C);
 • het deelnemen aan onderzoeken (O);
 • het deelnemen aan vormstudies (V);
 • het maken van een werkstuk of (proef-)ontwerp;
 • het uitvoeren van een onderzoeksopdracht;
 • het deelnemen aan veldwerk of een excursie;



277

 • het deelnemen aan een andere onderwijsleeractiviteit, die gericht is op het 
  bereiken van bepaalde vaardigheden;
 • het maken van praktijkdocumenten;
 • Het deelnemen aan de praktijkmodules.
L EC / ECTS, European Credit / European Credit Transfer and Accumulation 

System, Europees systeem voor standaard waardetoekenning van verworven 
opleidingscomponenten, een EC staat voor 28 studie-uren;

M tentamen, een onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van 
de examinandus, als mede de uitkomst van dat onderzoek, ter afsluiting van 
een onderdeel;

N examen, afsluitend examen waarbij de examencommissie toetst of aan alle 
voorwaarden voor het verlenen van de graad voldaan is;

O studieleiding, de hoofden van de drie opleidingen en de directeur;
P examencommissie, commissie als bedoeld in artikel 7.12 WHW, onder meer 

belast met het benoemen en het geven van richtlijnen en aanwijzingen aan de 
(commissies van) examinatoren, het borgen van de kwaliteit van beoordelingen, 
tentamens en examens, het verlenen van vrijstellingen, het optreden tegen 
fraude en het uitreiken van getuigschriften. 

Q examinator, persoon door de examencommissie aangewezen voor het 
afnemen van tentamens; 

R tentamencommissie, commissie van examinatoren samengesteld voor het 
afnemen van tentamens;

S COBEX, College van beroep voor de examens zoals bedoeld in artikel 7.60 van 
de wet.

artikel 3  doel van de opleiding
De opleiding heeft tot doel op te leiden tot het niveau van zelfstandige 
beroepsuitoefening als architect, stedenbouwkundige of landschapsarchitect. 
De eindtermen voldoen aan de begintermen van de verschillende 
architectenregisters, zoals die in de Wet op de Architectentitel geformuleerd zijn.

artikel 4  soort opleiding
1. De opleidingen omvatten 240 studiepunten. Het vierjarige curriculum omvat 

een voltijdse studielast, bestaande uit een deeltijdse opleidingscomponent aan 
de Academie en een deeltijdse praktijkcomponent. Dit onderwijsmodel staat 
bekend als: concurrent onderwijs.

2. Voor de opleidingen gelden toelatingseisen en een selectieprocedure; deze zijn 
beschreven in de studiegids. 

3. De opleiding is tweetalig. De voertaal van het onderwijs en van de examens 
is Engels. De voertaal wordt Nederlands indien alle aanwezigen daarmee 
instemmen.

Waar mogelijk worden alle leermiddelen vertaald in het Engels aangereikt.

4. Studenten worden geacht het Engels te beheersen op havo-niveau, of op een 
gelijk niveau volgens TOEFL (Test of English as a Foreign Language) of IELTS 
(International English Language Testing System). 

artikel 5  het examen van de opleiding
In de opleiding kan het volgende examen worden afgelegd: het afsluitend examen, 
zoals omschreven in artikel 18.1

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING
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PARAGRAAF 2 ONDERWIJS

artikel 6  onderdelen van de opleiding
De opleiding omvat de volgende onderdelen met de daarbij bijbehorende studielast 
uitgedrukt in studiepunten (EC):
1.  Jaar 1: Vakontwikkeling (Semester 1 en 2)
 a. Opleidingscomponent     30 EC
 b. Beroepservaringscomponent    30 EC
 Jaar 1 wordt afgesloten met Tentamen 1
2. Jaar 2: Vakverdieping (Semester 3 en 4)
 a. Opleidingscomponent     30 EC
 b. Beroepservaringscomponent    30 EC
 Jaar 2 wordt afgesloten met Tentamen 2
3. Jaar 3: Vakpositionering (Semester 5 en 6)
 a. Opleidingscomponent     30 EC
 b. Beroepservaringscomponent    30 EC
 Jaar 3 wordt afgesloten met Tentamen 3
4. Jaar 4: Afstuderen/De Meesterproef (Semester 7 en 8)
 a. Opleidingscomponent     30 EC
 b. Beroepservaringscomponent    30 EC
 Jaar 4 wordt afgesloten met Tentamen 4

Aan alle onderdelen is een tentamen verbonden. De structuur van het onderwijs en 
de inhoud en vorm van de tentamens (programmaonderdelen, werkvormen, wijze 
van beoordeling, etc.) staan vermeld in de studiegids. Voor de wijze van evalueren 
van het onderwijs wordt verwezen naar het Kwaliteitszorgplan Onderwijs.

artikel 7  toelaatbaarheid tentamens
1. Alvorens toegelaten te kunnen worden tot het tentamen van het onderdeel 

genoemd in artikel 6 onder 1 dient de student de bij dit tentamen behorende 
subonderdelen, zoals in de studiegids omschreven, met voldoende resultaat 
afgesloten te hebben.

2. Alvorens toegelaten te kunnen worden tot een tentamen van een onderdeel 
genoemd in artikel 6 onder 2, 3 of 4 dient de student de bij dit tentamen 
behorende subonderdelen zoals in de studiegids omschreven, met voldoende 
resultaat afgesloten te hebben. 

3. Alvorens deel te mogen nemen aan subonderdelen behorende bij een tentamen 
van een jaar dient de student het tentamen van het voorafgaande jaar met goed 
gevolg te hebben afgelegd.

4. In afwijking van lid 1 en 2 kan de Examencommissie, na de studieleiding te 
hebben gehoord, op verzoek van de student hem of haar schriftelijk toestemming 
verlenen tot het afleggen van het tentamen genoemd in artikel 6 onder 1, 2, 3 
en 4 indien hij of zij één subonderdeel bij het tentamen wel gevolgd heeft maar 
met een onvoldoende heeft afgesloten. Dit geldt niet voor de praktijkbeoordeling 
en de projecten P4, P5 en P6 en de onderzoeken O4, O5 en O6, deze dienen met 
een voldoende te zijn afgesloten om in aanmerking te komen voor deelname aan 
het Tentamen. Indien de student het tentamen met goed gevolg aflegt, wordt 
daarmee het betreffende subonderdeel geacht succesvol te zijn afgesloten.

5. Bij toepassing van lid 4 kan de examencommissie, na de studieleiding te hebben 
gehoord, bij het verlenen van toestemming tot deelname aan het tentamen 
aanvullende eisen stellen. 

6. In afwijking van de leden 1, 2 en 3 kan de examencommissie, na de studieleiding 
te hebben gehoord , op verzoek van de student, in uitzonderlijke gevallen en 
onder door haar te stellen voorwaarden, hem of haar schriftelijk toestemming 
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verlenen tot het afleggen van het tentamen genoemd in artikel 6 onder 1, 2, 3 of 4, 
ook indien hij of zij nog niet alle bij het tentamen behorende subonderdelen heeft 
afgesloten.

7. Indien een student niet slaagt voor het tentamen van het onderdeel zoals 
genoemd in artikel 6 onder 1 kan de examencommissie, na de studieleiding 
te hebben gehoord, als eis stellen dat de student, om wederom toegelaten te 
worden tot dat tentamen, alle of een deel van de bij dit tentamen behorende 
subonderdelen opnieuw moet volgen en met voldoende resultaat moet afsluiten. 

8. Indien een student niet slaagt voor een tentamen van een onderdeel zoals 
genoemd in artikel 6 onder 2, 3 of 4, kan de examencommissie, na de 
studieleiding te hebben gehoord, als eis stellen dat de student, om wederom 
toegelaten te worden tot dat tentamen, één of meerdere subonderdelen, 
toegesneden op de individuele leergang van de student, met voldoende resultaat 
moet hebben afgesloten.

artikel 8  eisen werkkring
De in artikel 6 onder 1b, 2b, 3b en 4b genoemde onderwijsonderdelen 
hebben betrekking op de in Wet op de Architectentitel omschreven 
beroepservaringsperiode. Het doel, de inrichting van en de eisen en voorwaarden 
die gesteld worden aan de beroepservaring zijn omschreven in ‘Het Buitenschools 
Curriculum betreffende de beroepservaring van de opleidingen aan de Academies 
van Bouwkunst’ en de daarbij behorende bijlagen: 1. Eindkwalificaties en 2. 
Transitietabel. 
De beroepservaringscomponent behoort tot het verplichte onderwijsprogramma 
van de opleiding.

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING



280

 PARAGRAAF 3 AFLEGGEN VAN TENTAMENS

artikel 9  de examencommissie
1. De examencommissie wordt benoemd door het College van Bestuur op 

voordracht van de faculteitsdirecteur.
2. De examencommissie is verantwoordelijk voor:
 • Het vaststellen of een student voldoet aan de voorwaarden die de Onderwijs-  

 en Examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die  
 nodig zijn voor het verkrijgen van een graad;

 • Het namens het College van Bestuur uitreiken van het diploma en verlenen  
 van de betreffende graad behorend bij de afgeronde opleiding;

 • Het verlenen van het predicaat ‘cum laude’ conform de regels van de  
 Onderwijs- en Examenregeling;

 • Het verlenen van vrijstellingen;
 • Het verlenen van toestemming voor een afwijkend persoonlijk studietraject;
 • Het verlenen van specifieke aanpassingen in het onderwijsprogramma of de  

 wijze van toetsing in het kader van handicap en studie, dit betreft het  
 protocol voor studenten met een handicap;

 • Het aanwijzen van examinatoren;
 • Het afhandelen van klachten op het gebied van toetsing en beoordeling;
 • Het verlenen van verklaringen aan studenten die tussentijds de opleiding  

 verlaten;
 • Het opleggen van sancties als fraude en/of plagiaat is geconstateerd;
3. De examencommissie is bevoegd ten aanzien van de tentamens, als beschreven 

in deze Onderwijs- en Examenregeling, nadere regels te stellen.
4. De examencommissie is bevoegd om in individuele gevallen in het voordeel van 

de student een uitzondering te maken op de Onderwijs- en Examenregeling.
5. Op alle zaken met betrekking tot de tentamens waarin deze regeling niet 

voorziet beslist de examencommissie.

artikel 10  volgorde tentamens
Aan tentamens kan niet eerder worden deelgenomen dan nadat alle tentamens uit 
vorige studiejaren zijn behaald en alle bij het tentamen behorende subonderdelen 
zijn afgesloten, zoals omschreven in artikel 7.

artikel 11  tijdvakken, frequentie en herkansing tentamens 
1. Tot het afleggen van het tentamen van de in artikel 6 onder 1 genoemde 

onderdelen wordt per jaar eenmaal de gelegenheid gegeven.
2. Tot het afleggen van het tentamen van de in artikel 6 onder 2 en 3 genoemde 

onderdelen wordt per jaar tweemaal de gelegenheid gegeven.
3. Tot het afleggen van het tentamen van de in artikel 6 onder 4 genoemde 

onderdelen wordt per jaar viermaal de gelegenheid gegeven.
4. Na het tweemaal afleggen van een tentamen vervalt het recht op deelname aan 

onderwijsonderdelen of afstudeerbegeleiding. 
5. Een hertentamen voor het onderdeel zoals genoemd in artikel 6.4 moet binnen 

een door de examencommissie vast te stellen termijn van ten hoogste 12 weken 
na vaststelling van de tentamenuitslag plaatsvinden.
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artikel 12a  vorm van de tentamens
1. De tentamens van de opleidingsonderdelen genoemd in artikel 6 worden 

mondeling afgelegd.
2. Studenten worden individueel getentamineerd, tenzij de examencommissie 

anders heeft bepaald.
3. De student wordt beoordeeld op alle bij het tentamen behorende subonderdelen, 

zoals deze specifiek per tentamen zijn vermeld in het hoofdstuk Tentamens van 
de studiegids.

4. Bij de afname van een tentamen door de tentamencommissie is het aan staf, 
docenten en studenten van de opleiding toegestaan als toehoorder aanwezig te 
zijn. De beraadslagingen van de tentamencommissie zijn besloten.

5. Bij de beoordeling kijkt de tentamencommissie naar de onderlinge samenhang 
en interne consistentie van het getoonde werk, dit inclusief de mondelinge 
toelichting en de reflectie op dit werk  door de student, alsmede zijn of haar visie 
op het vakgebied; een en ander in het licht van de eindtermen van de opleiding 
en gerelateerd aan de leerdoelen van het opleidingsonderdeel dat met het 
tentamen beoogd wordt afgesloten te worden.

6. Aan studenten met een lichamelijke of zintuigelijke beperking of handicap 
wordt de gelegenheid geboden de tentamens op een zoveel mogelijk aan hun 
individuele beperking of handicap aangepaste wijze af te leggen. De student 
dient hiervoor, vooraf via de studieadviseur, een schriftelijk verzoek in bij de 
examencommissie. De examencommissie wint zo nodig deskundig advies in 
alvorens te beslissen.

artikel 12b  integrale beoordeling
1. Voor de beoordeling van de prestaties van de studenten hanteert de Academie 

van Bouwkunst een systeem van integrale, intersubjectieve beoordeling per 
studiejaar. De Tentamencommissie beoordeelt de studievoortgang van de 
student gedurende het betreffende jaar aan de hand van de beoordelingen 
van de vakken, incluis de beoordeling van het buitenschools curriculum, én 
de beoordeling van de (vakoverstijgende) ontwikkeling die de student heeft 
doorgemaakt.

2. Alleen op basis van de integrale beoordeling worden, bij een positief resultaat, 
studiepunten toegekend. Dit vanuit de onderwijsvisie dat de vakoverstijgende 
ontwikkeling van de student richtinggevend is voor het bereiken van de vereiste 
competenties waarbij het zo optimaal mogelijk stimuleren van het talent en de 
mogelijkheden van de student voorop staan. Het resultaat van de afzonderlijke 
vakken, incluis de beoordeling van het buitenschools curriculum, wordt 
meegenomen in de beoordeling van de vakoverstijgende ontwikkeling van de 
student.

3. Een integrale beoordeling kent als uitkomst een positief of negatief resultaat, 
een besluit van de Tentamencommissie, en bekrachtigd door de studieleiding, 
op basis waarvan per studiejaar 60 studiepunten kunnen worden toegekend.

4. Het resultaat wordt – naast het toekennen van de studiepunten – uitgedrukt in 
feedback: kwalitatieve uitspraken over de prestaties en ontwikkeling van de 
student. Deze feedback wordt schriftelijk vastgelegd en toegevoegd aan het 
studentdossier van de student.

5. Het resultaat van de integrale beoordeling wordt op de beoordelingsavond nadat 
de integrale beoordeling heeft plaatsgevonden individueel of in groepsverband 
met de studenten besproken, de feedback van de integrale beoordeling 
wordt door de tentaminatoren op het beoordelingsformulier vermeld en 
dient binnen twee weken nadat de beoordeling heeft plaatsgevonden, bij het 
studiesecretariaat te zijn ingeleverd.
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 PARAGRAAF 4 TENTAMENUITSLAG

artikel 13  vaststelling en bekendmaking uitslag
1.  De examinatoren stellen direct na het afnemen van een mondeling tentamen de 

uitslag van het tentamen vast, en geven hieromtrent een mondelinge toelichting 
aan de student.

2. Binnen twee weken na het tentamen zoals bedoeld in artikel 6 lid 1, 2, 3 en 
4 verschaffen de examinatoren de administratie van de faculteit de nodige 
gegevens ten behoeve van de uitreiking van het schriftelijk bewijsstuk van de 
uitslag aan de student.

3. In de schriftelijke verklaring omtrent de uitslag van een tentamen wordt de 
student gewezen op de beroepsmogelijkheden zoals bedoeld in artikel 15 en 16.

artikel 14  geldigheidsduur
Indien een studieresultaat van tentamens, onderdelen of subonderdelen langer 
dan 6 jaar geleden is behaald kan de examencommissie op eigen initiatief of op 
voorstel van de studieleiding, als de eerder verworven en getoetste kennis en 
vaardigheden niet meer actueel zijn, besluiten dat het resultaat niet meer geldig 
is. Na deze periode kunnen studiepunten alleen vervallen als getoetste kennis, 
inzicht en vaardigheden aantoonbaar verouderd zijn. De examencommissie kan 
besluiten dat één of meerdere studieonderdelen opnieuw moeten worden gevolgd, 
c.q. een aanvullende opdracht moet worden gemaakt om betreffende kennis of 
vaardigheden op een actueel niveau te brengen.

artikel 15 herbeoordeling
Onverminderd het gestelde in artikel 16 kan een student zich na een beoordeling 
wenden tot de studieleiding en in samenspraak met deze om nadere uitleg 
of motivering vragen bij de examinator(en). Bij verschil van mening over de 
beoordeling van een tentamen kan de student binnen twee weken na de uitreiking 
van het schriftelijke bewijsstuk van de uitslag van het tentamen beargumenteerd 
bezwaar maken tegen de tentamenuitslag bij de examencommissie en om 
een herbeoordeling vragen. De examencommissie beslist binnen vier weken 
(exclusief sluitingsdagen van de Academie) of zij gronden ziet voor een 
herbeoordeling. Indien de examencommissie in de argumenten gronden ziet 
voor een herbeoordeling, zal zij het betreffende tentamen ongeldig verklaren en 
de studieleiding opdragen een nieuwe commissie van examinatoren samen te 
stellen die op basis van hetzelfde werk binnen vier weken een herbeoordeling zal 
uitvoeren.

artikel 16  beroep
Onverminderd het gestelde in artikel 15 kan een student bezwaar maken tegen 
een beslissing van of namens de examencommissie. De student kan dan binnen 6 
weken na bekendmaking van de beslissing tegen deze beslissing in beroep gaan 
bij het College van beroep voor de examens (COBEX).
Voor informatie over dit College van beroep dient men zich te wenden tot het 
Servicebureau van de hogeschool.

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING



283

 PARAGRAAF 5 VRIJSTELLING

artikel 17  vrijstelling
De examencommissie kan op verzoek van de student en op voordracht 
van de studieleiding vrijstelling verlenen van een (sub-)onderdeel van de 
opleidingscomponent en/of de beroepservaringscomponent en het daarbij 
behorende tentamen, indien de student voldoet aan één van de volgende 
voorwaarden:
1. Een behaald tentamen van een qua inhoud en studielast overeenkomstig 

onderdeel van een vergelijkbare hogere beroepsopleiding in Nederland, zulks ter 
beoordeling van de examencommissie;

2. Een behaald tentamen van een qua inhoud en studielast overeenkomstig 
onderdeel van een vergelijkbare universitaire opleiding in Nederland, zulks ter 
beoordeling van de examencommissie;

3. Een behaald tentamen van een qua inhoud en studielast overeenkomstig 
onderdeel van een vergelijkbare opleiding in het buitenland, zulks ter 
beoordeling van de examencommissie;

4. Een bewijs van tenminste een, door de examencommissie te bepalen, aantal 
jaren werk op een voor het desbetreffende tentamen relevant terrein c.q. in een 
voor het desbetreffende tentamen relevant beroep, zulks ter beoordeling van de 
examencommissie.

Voor een verzoek tot vrijstelling dient door de studieleiding een schriftelijk dossier, 
met door de student aangeleverde bewijsstukken, te worden overlegd aan de 
examencommissie.
De examencommissie beslist binnen een termijn van 8 weken na indiening van 
het dossier over de gevraagde vrijstelling.
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 PARAGRAAF 6 AFSLUITEND EXAMEN

artikel 18  vaststellen uitslag en predicaat ‘cum laude’
1. Het afsluitend examen bestaat uit een beoordeling van de mondelinge 

presentatie van het afstudeerproject en de schriftelijke vastlegging ervan, het 
tentamen 4. 

 Daarnaast bestaat het uit een finale verificatie van de gevolgde studieonderdelen 
en met voldoende resultaat behaalde tentamens.

2. Zodra uit de verificatie blijkt dat de student aan alle voorwaarden voor het 
verlenen van de graad heeft voldaan, bepaalt de examencommissie dat de 
student het diploma kan verkrijgen. 

3. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan de examencommissie, 
alvorens het diploma uit te reiken, zelf een onderzoek instellen naar de kennis, 
het inzicht en de vaardigheden van de student met betrekking tot één of 
meer onderdelen van de opleiding, indien en voor zover de uitslagen van de 
desbetreffende tentamens haar daartoe aanleiding geven.

4. De examencommissie kan op voordracht van de commissie van examinatoren 
het predicaat ‘cum laude’ verlenen als er sprake is van uitmuntendheid 
op alle onderdelen van het vakgebied, wanneer het afstudeerproject een 
bijzonder en grensverleggend karakter heeft, er sprake is van een uitzonderlijk 
afstudeerproject, en wanneer sprake is van een uitzonderlijk niveau van reflectie 
van de student op het eigen afstudeerwerk en zijn/haar positie in het vakgebied. 

5. Voor het toekennen van het predicaat is een unaniem advies van de commissie 
van examinatoren aan de examencommissie noodzakelijk. Het advies moet 
in het verslag van tentamen 4 met argumenten refererend aan bovenstaande 
criteria worden onderbouwd. Op het beoordelingsformulier van tentamen 4 
moeten alle beoordelingscategorieën met goed of excellent beoordeeld zijn. 

6. De student wordt bij de uitreiking van het schriftelijk bewijsstuk van de 
uitslag van het tentamen nog niet op de hoogte gesteld van het advies van de 
tentamencommissie met betrekking tot de toekenning van ‘cum laude’. De 
toekenning en bekendmaking van het predicaat ‘cum laude’ vindt pas plaats bij 
de diploma-uitreiking. 

artikel 18a  getuigschrift
1. Ter bewijs dat het examen als bedoeld in artikel 18 met goed gevolg is afgelegd, 

reikt de examencommissie het getuigschrift als bedoeld in artikel 7.11 van de 
WHW uit, maar niet eerder dan nadat is komen vast te staan dat de student aan 
de overige toepasselijke voorwaarden, gesteld bij of krachtens de wet, heeft 
voldaan.

2. Aan het getuigschrift wordt een diplomasupplement toegevoegd. Naast 
de standaardinformatie kan op het diplomasupplement informatie worden 
opgenomen over de specifieke invulling van het onderwijsprogramma.

3. De examencommissie ziet erop toe dat op het getuigschrift de graad behorend 
bij de afgeronde opleiding is vermeld.

 Die graden luiden:
 voor de opleiding Architectuur: Architect, Master of Science 
 voor de opleiding Stedenbouw: Urbanist, Master of Science.
 voor de opleiding Landschapsarchitectuur: Landscape Architect, Master of 

Science, 
4. Indien van toepassing wordt het predicaat ‘cum laude’ op het getuigschrift 

vermeld.

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING
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 PARAGRAAF 7 VOORWAARDEN VOOR (HER-)INSCHRIJVING 
EN BEËINDIGING INSCHRIJVING

artikel 19  inschrijving en herinschrijving na tijdelijke 
studieonderbreking
1. De procedure voor (her)inschrijving staat beschreven in het reglement 

inschrijven en beëindiging inschrijving van de Amsterdamse Hogeschool 
voor de Kunsten. De toelatingseisen staan beschreven in hoofdstuk 9 van de 
Studiegids.

2. Onverminderd artikel 19 lid 1 kunnen er op grond van artikel 7.26a lid 1 
van de WHW aanvullende eisen gesteld worden aan herinschrijving na 
studieonderbreking c.q. uitschrijving.

3. Een student heeft recht op herinschrijving na een studieonderbreking als 
daar afspraken over gemaakt en vastgelegd zijn conform artikel 20 tijdelijke 
studieonderbreking en studiestaking.

4. Indien een student op het moment van herinschrijving het tentamen 
bedoeld onder artikel 6 lid 1 nog niet gehaald heeft, zal hij of zij de normale 
selectieprocedure voor nieuwe studenten moeten doorlopen. Zij die het 
tentamen bedoeld onder artikel 6 lid 1 moeten herkansen zijn hiervan 
uitgezonderd.

5. In alle andere gevallen geldt artikel 20.

artikel 20  tijdelijke studieonderbreking en studiestaking
1. Een student kan een schriftelijk gemotiveerd verzoek indienen bij de 

studieadviseur en de directeur om de studie voor een bepaalde periode te 
onderbreken. De studieleiding beslist op welke voorwaarden herinschrijving 
plaats kan vinden.

2. Voorafgaand aan de periode van studieonderbreking worden, door de 
studieleiding en de student afspraken gemaakt over het moment waarop, en de 
voorwaarden waaronder, de student recht heeft op voorzetting van de opleiding. 

3. Er is alleen sprake van studieonderbreking als de student zich uitschrijft. 
4. De maximale duur van een studieonderbreking is 12 maanden. 
5. Indien de student de afgesproken periode van de studieonderbreking verlengt 

zonder toestemming van de studieleiding, ook als deze binnen de maximale 
periode van 12 maanden valt, vervalt het recht op herinschrijving. De 
studieleiding kan de student opnieuw een toelatingsprocedure laten doorlopen. 

6. Een student die zonder de toepassing van de bepalingen onder lid 1 t/m 4 de 
studie tussentijds onderbreekt, wordt beschouwd als studiestaker en heeft geen 
automatisch recht op terugkeer. Een verzoek om een toelatingsprocedure met 
het oog op herinstroom kan in dit geval door de studieleiding worden afgewezen.

7. De afspraken worden opgenomen in het studentendossier.
8. Een tijdelijke studieonderbreking heeft geen opschortende werking voor de 

geldigheidsduur van de tentamens. Bij herinschrijving wordt conform artikel 14 
de geldigheid van tentamens, onderdelen en subonderdelen langer dan 6 jaar 
geleden behaald, gecontroleerd.

9. Dit artikel is niet van toepassing op studenten van buiten de EER; zij verliezen 
bij studieonderbreking en studiestaking hun visum.

artikel 21  beëindiging inschrijving
1. Het uitschrijven en de restitutie van het collegegeld is geregeld in het reglement 

inschrijven en beëindiging inschrijving van de Amsterdamse Hogeschool voor 
de kunsten. 
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 PARAGRAAF 8 STUDIEBEGELEIDING

artikel 22  studievoortgang en studiebegeleiding
1.  De faculteitsdirectie draagt zorg voor de registratie van de studieresultaten. 

Studenten hebben via intranet inzage in de door hen behaalde resultaten. 
2. Van elke student wordt een dossier bijgehouden. Dit ‘studentendossier’ bevat 

onder andere het diploma van de vooropleiding, het aanmeldingsformulier, het 
bewijs van behaalde studieresultaten en beslissingen van de examencommissie 
aangaande de student.

3. De faculteitsdirectie draagt zorg voor studieadvisering van de studenten ten 
behoeve van hun oriëntatie op mogelijke studiewegen in en buiten de opleiding. 
De studieadvisering en begeleiding wordt vormgegeven door de hoofden van de 
masteropleidingen, de studieadviseur en de coördinator beroepservaring, zoals 
beschreven in de studiegids.
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 PARAGRAAF 9 FRAUDE EN PLAGIAAT

artikel 23  fraude
1. Indien de examinator bij enig tentamen of enige andere beoordelingsvorm 

fraude van de zijde van de student vermoedt, doet hij of zij daarvan zo spoedig 
mogelijk schriftelijk mededeling aan de examencommissie.

2. De examencommissie stelt een onderzoek in naar de fraudemelding en 
beslist bij constatering ervan binnen 4 weken over te nemen maatregelen. De 
examencommissie beslist niet eerder dan nadat de student die het aangaat is 
gehoord, althans daartoe behoorlijk is opgeroepen. Van het horen wordt een 
verslag gemaakt.

3. Indien een student fraudeert, kan de examencommissie conform artikel 
7.12b, lid 2 WHW de betrokkene het recht ontnemen een of meer door de 
examencommissie aan te wijzen tentamens of examens af te leggen, gedurende 
een door de examencommissie te bepalen termijn van ten hoogste een jaar. Bij 
ernstige fraude kan het instellingsbestuur op voorstel van de examencommissie 
de inschrijving voor de opleiding van de betrokkene definitief beëindigen.

 De beslissing van de examencommissie wordt op schrift gesteld.
4. Indien fraude plaatsvindt met toestemming en/of medewerking van een 

medestudent is deze laatste medeplichtig; hiervoor gelden overeenkomstige 
procedures en sancties.

artikel 24  plagiaat
1. Onder plagiaat wordt onder meer verstaan het voor eigen werk laten doorgaan 

van andermans beeldmateriaal, teksten, gegevens of ideeën. Bij constatering 
van plagiaat zijn de artikelen 23.1 t/m 23.3 van overeenkomstige toepassing.

2. Indien plagiaat plaatsvindt met toestemming en/of medewerking van een 
medestudent is deze laatste medeplichtig; hiervoor gelden overeenkomstige 
procedures en sancties. 
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 PARAGRAAF 10 SLOT- EN INVOERINGSBEPALINGEN

artikel 25  algemene hardheidsclausule
1. De examencommissie is bevoegd om in individuele gevallen in het voordeel van 

de student een uitzondering te maken op de Onderwijs– en Examenregeling, 
indien hiervoor zwaarwegende redenen zijn.

2. In gevallen waarin de Onderwijs– en Examenregeling niet voorziet, beslist de 
directie tenzij het de bevoegdheid van de examencommissie betreft.

artikel 26  wijzigingen en bekendmaking
1. Wijzigingen in de Onderwijs- en Examenregeling zijn onverkort van toepassing 

voor alle studenten van de desbetreffende opleiding, ongeacht het jaar waarin zij 
met de opleiding zijn begonnen.

2. Wanneer er bij wijzigingen geen overgangsregeling is gespecificeerd voor 
eerdere begincohor ten en studenten uit deze eerdere begincohorten hier 
door worden benadeeld, zal de examen commissie bij haar besluiten eerdere 
regelingen die van toepassing waren mee laten wegen.

3. Deze regeling wordt aan het begin van het studiejaar aan alle studenten bekend 
gemaakt via het intranet.

artikel 27  inwerkingtreding
De voorliggende Onderwijs- en Examenregeling geldt vanaf 1 september 2019 tot 
vaststelling van een vernieuwde versie en vervangt alle voorgaande versies van 
de Onderwijs– en Examenregeling voor masteropleidingen aan de Academie van 
Bouwkunst.

Aldus vastgesteld namens het College van Bestuur van de AHK op 31 augustus 
2019 na verkregen instemming van de Academieraad/Opleidingscommissie op 31 
augustus 2019.

Ondertekend

M. Maaskant
directeur 
Academie van Bouwkunst

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING


		Woord vooraf
	1	Positie en koers
	1.1	Positie
	1.2	Koers 
	2 	Organisatie
	2.1 	De Academie van Bouwkunst 
	2.2 	Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten 
	2.3 	Organisatie AHK 
	2.4 	Servicebureau AHK
	2.5 	Studieleiding 
	2.6 	Onderwijsmanager 
	2.7 	Studieadviseur
	2.8 	Coördinator beroepservaring
	2.9 	De examencommissie 
	2.9.1 	Taak examencommissie
	2.9.2 	Contact examencommissie
	2.9.3 	Bereikbaarheid examencommissie
	2.9.4 	Samenstelling examencommissie
	2.10 	Medezeggenschap 
	2.11 	Vertrouwenspersonen AHK en gedragscode Sociale Veiligheid
	2.12 	Personeel Academie van Bouwkunst
	3	Studieschema onderwijscurriculum
	3.1 	Onderwijselementen

	3.1.1 	Projecten 
	3.1.2 	Oefeningen 
	3.1.3 	Colleges 
	3.1.4 	Vormstudies 
	3.1.5 	Clinic 
	3.1.6 	Afstudeerclinic
	3.1.7 	Winter School
	3.1.8 	Studie aan andere opleidingen
	3.1.9 	Taal 
	3.2 	Keuzeprogramma 

	3.2.1 	Workshops 
	3.2.2 	1·Lectures (keuzepunt)
	3.2.3 	Excursies en studiereizen
	3.2.4 	Werkcolleges Zelfmanagement
	3.2.5 	Werkcolleges Presenteren en Communiceren
	3.2.6 	Studie aan andere opleidingen
	3.3 	Intekenen voor, en inleveren van onderwijselementen

	3.3.1 	Plaats en wijze van intekening 
	3.3.2 	Periode van intekening 
	3.3.3 	Toewijzing van de intekening 
	3.3.4 	Digitaal inleverportaal
		De academie gaat starten met het openstellen van een digitaal inleverportaal, voor het archiveren van materiaal van de onderwijsactiviteiten van het binnenschools curriculum. Studenten worden geacht na de afronding van elk onderwijsonderdeel de documente
	4 	Buitenschools curriculum: beroepservaring
	4.1 	Wettelijke kaders
	4.2 	De werksituatie
	4.3 	Praktijkmodules 
	4.4 	Praktijkdocumenten beroepservaring
	4.5 	De praktijkmentor
	4.6 	Beoordeling en toekenning studiepunten
	4.7 	Begeleiding
	4.10 	Vacatures
	4.11 	Programma Praktijkmodules
	4.8 	Voortgangsgesprekken
	4.9 	Coördinator beroepservaring
	5	Studielast en -waardering
	5.1	Puntensysteem
	 6		Tentamens
	6.1 	Beroepsregeling
	6.2 	Tentamens 
	6.3 	Tentamen 1 

	6.3.1 	Status van het Tentamen 1
	6.3.2 	Voorwaarden voor het afleggen van Tentamen 1
	6.3.3 	Samenstelling en taak tentamencommissie 
	6.3.4 	Uitslag tentamen
	6.3.5 	Vorm van het tentamen
	6.3.6 	Bijzondere aandachtspunten
	6.4 	Tentamen 2

	6.4.1 	Status van het tentamen
	6.4.2 	Voorwaarden voor het afleggen van Tentamen 2
	6.4.3 	Samenstelling en taak tentamencommissie
	6.4.4	Uitslag tentamen
	6.4.5 	Vorm van het tentamen
	6.4.6 	Bijzondere aandachtspunten
	6.5 	Tentamen 3

	6.5.1 	Status van het tentamen
	6.5.2 	Voorwaarden voor het afleggen van Tentamen 3
	6.5.3 	Samenstelling en taak tentamencommissie
	6.5.4 	Uitslag tentamen
	6.5.5 	Vorm van het tentamen
	6.5.6 	Bijzondere aandachtspunten
	6.6 	Tentamen 4

	6.6.1 	Status van het Tentamen 4
	6.6.2 	Voorwaarden voor het afleggen van Tentamen 4
	6.6.3 	Samenstelling en taak tentamencommissie
	6.6.4 	Uitslag tentamen
	6.6.5 	Vorm van het tentamen
	6.6.6 	Het afstudeerverslag 
	6.6.7 	Het predicaat ‘Cum Laude’ 
	6.6.8 	Uitzonderingsclausule 
	7 	Afstuderen 
	7.1 	Het afstudeerproject: inhoud

	7.1.1 	Het onderwerp 
	7.1.2 	Het afstudeerplan 
	7.1.3 	Het afstudeerproject 
	7.1.4 	De afstudeerplanning
	7.1.5 	Tentamen 4
	7.1.6 	Publieke presentatie van het afstudeerproject en diploma-uitreiking 
	7.2 	Het afstudeerproject: Procedure

	7.2.1 	De afstudeerclinic
	7.2.2 	De afstudeermentor 
	7.2.3 	De afstudeercommissie 
	7.2.4 	Honorarium voor de afstudeercommissie 
	7.2.5 	Goedkeuring van het afstudeerplan 
	7.2.6 	Presentatie van het afstudeerplan
	7.2.7 	Mentorengesprek
	7.2.8 	Afstudeerdonderdagen
	7.3	Het afstudeerproject: Commissiebijeenkomsten

	7.3.1 	De vier commissiebijeenkomsten
	7.3.2 	De eerste commissiebijeenkomst
	7.3.3 	De tweede commissiebijeenkomst
	7.3.4 	De derde commissiebijeenkomst
	7.3.5 	De 4de commissiebijeenkomst 
	7.4	In geval van ziekte/verhinderd
	7.5	Afstudeerproject: Planning 
(de afstudeerklok)
	8 	Onderwijsagenda 2018-2019
	8.1	Lesschema
	8.2 	Belangrijke data
	8.3 	Vakanties en dagen waarop de Academie gesloten is
	9 	Toelatingseisen
	9.1 	Toelatingseisen Academie van Bouwkunst Amsterdam
	9.2 	Toelatingseisen master Architectuur
	9.3 	Toelatingseisen master Stedenbouw
	9.4 	Toelatingseisen master 	Landschapsarchitectuur
	9.5 	Toelatingseisen EMiLA master
	9.6 	Aanmelding en inschrijving

	9.6.1 	Aanmelding
	9.6.2 	Inschrijving
	9.6.3 	Herinschrijving 
	9.6.4 	Inschrijvingsduur/Geldigheid tentamens
	9.6.5 	Tussentijdse uitschrijving 
	9.6.6 	Collegegeld
	9.6.7 	Extra kosten
	9.6.8 	Leermiddelen
	10	Samenwerking en projecten
	10.1 	Lectoraat en Artist in Residence
	10.2 	LOBO 
	10.3 	The Dutch School of Landscape Architecture (DSL)
	10.4 	Hogescholen
	10.5 	Archiprix en Archiprix International
	10.6 	Architectuurcentrum Amsterdam 
	11	Internationalisering
	11.1 	Strategische partners
	11.2 	Wood - Structure & Expression (Architectuur)
	11.3	Design in Urbanism (Stedenbouw)
	11.4	EMiLA (Landschapsarchitectuur)
	11.5 	Erasmusprogramma
	11.6 	Studeren in het buitenland

	13.1	Voorzieningen voor student en docent
	13 	Voorzieningen
	12 	Docenten 2017-2018
	11.8 	Meer informatie en contactpersoon internationalisering
	13.1.1	Studenten met een handicap of een functiebeperking
	13.1.2	Brochure Weten
	13.1.3	AHK-account en e-mail
	13.1.4 	AV-apparatuur en ander presentatiemateriaal
	13.1.5 	Computerfaciliteiten
	13.1.10 	Postvakjes
	13.1.11 	Maquettewerkplaats
	13.1.12 	Bibliotheek
	13.1.6 	MyAHK
	13.1.7	Studenteninformatiesysteem Alluris
	13.1.8 	AHK-kaart
	13.1.9 	Kopiëren en printen
		Onderwijs- en Examenregeling
			Jaar 4
			Studieprogramma jaar 4
			Eindtermen master 
			Landschapsarchitectuur
			EMiLA: European Master in 
			Landscape Architecture
			Jaar 3
			Jaar 2
			Studieprogramma vierde jaar
			Eindtermen master 
	Masteropleiding Landschaps-
	architectuur

			Jaar 2
	Masteropleiding Stedenbouw
			Studieprogramma jaar 4
			Jaar 4
			Jaar 3
		C2b	(ASL) Geschiedenis: filosofie en 
		C2a	(ASL) Geschiedenis: 
		O2	(ASL) Tekstanalyse
		P2b 	(A) Constructie en Gebouw 
		P2a	(A) Groot Woonhuis 
			Winter School (ASL)
		C1b	(ASL) Geschiedenis: 
		C1a	(ASL) Geschiedenis: 
		Tools 1+2 	(A) Constructietechniek
		V1 en V2	(ASL) Doel: Autonomie; 
		O1	(ASL) Repertoire
		P1b	(ASL) Ruimte
		P1a	(ASL) Context
	Masteropleiding 
	Architectuur
	Lege pagina
	Lege pagina



