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Art. 1 - Reikwijdte 

1. Dit addendum heeft betrekking op de beperkende maatregelen die zijn getroffen als gevolg 

van de coronacrisis COVID-19. De bepalingen in dit addendum vormen een wijziging of 

aanvulling op het geldende Studentenstatuut Viaa. 

2. Dit addendum heeft een looptijd van twee studiejaren en zal aflopen op 1 augustus 2022. 

Deze bepalingen zijn van toepassing zolang de beperkende maatregelen van kracht zijn en 

kunnen tussentijds worden beëindigd door het college van bestuur, met inachtneming van 

de advies- en instemmingsrechten van de opleidingscommissies en medezeggenschapsraad. 

 

Art. 2 - Bindend studieadvies (BSA) eerstejaarsstudenten 2019-2020 en 2020-2021 

1. De student die in studiejaar 2019-2020 en 2020-2021 als eerstejaarsstudent stond 

ingeschreven en niet de BSA-norm van de opleiding heeft behaald en daarom een uitgesteld 

bindend studieadvies heeft ontvangen, moet aan het einde van het tweede jaar van 

inschrijving aan de eisen van het BSA, zoals vermeld in art. 7.3 lid 3 Studentenstatuut 

Opleidingsspecifiek deel, voldoen. De gevolgen van het bindend studieadvies worden 

beschreven in art. 7.7 Studentenstatuut Opleidingsspecifiek deel. 

2. De student die in februari 2020 als eerstejaarsstudent is gestart met zijn opleiding en de BSA-

norm van de opleiding op 31 januari 2021 niet heeft behaald, moet uiterlijk 31 januari 2022 

hebben voldaan aan de eisen van het BSA, conform art. 7.3 lid 3 Studentenstatuut 

Opleidingsspecifiek deel. De gevolgen van het bindend studieadvies worden beschreven in 

art. 7.7 Studentenstatuut Opleidingsspecifiek deel. 

3. Voor de student die in studiejaar 2019-2020 als eerstejaarsstudent deelneemt aan een 

verkorte studieroute, heeft het studieadvies geen bindend karakter. Aan het eind van het 

eerste studiejaar wordt met de student een voortgangs- en adviesgesprek gehouden. 

4. Voor de student die zich gedurende het eerste studiejaar heeft uitgeschreven tijdens de 

periode in dit artikel beschreven en geen uitgesteld bindend studieadvies heeft ontvangen, is 

lid 1 van dit artikel van overeenkomstige toepassing. 

Art. 3 - Cum laude regeling 

Studievertraging die een direct verband heeft met de beperkende maatregelen als gevolg van de 

coronacrisis, is een aanvullende uitzondering, op de eis van voltooiing van de studie in niet langer 

dan de nominale studieduur, zoals bepaald in art. 4.8 lid 4 sub d Studentenstatuut 

Opleidingsspecifiek deel, voor de toekenning van het predicaat ‘cum laude’.  

 

Art. 4 - Persoonlijke en bijzondere omstandigheden 

1. De coronacrisis wordt op zichzelf niet gezien als een persoonlijke omstandigheid als 

beschreven in art. 7.8b lid 3 WHW en art. 7.4 Studentenstatuut, noch als een bijzondere 

omstandigheid, als beschreven in art. 7.51 lid 2 WHW en art. 8.2 Studentenstatuut Algemeen 

Deel. Medische en persoonlijke omstandigheden ten gevolge van de coronacrisis kunnen wel 

worden ingebracht. 

2. De student die vanwege studievertraging een beroep doet op het Profileringsfonds, kan ten 

gevolge van lid 1 geen aanspraak maken op een vergoeding, wanneer de vertraging 

uitsluitend is ontstaan als gevolg van de coronacrisis. 

Art. 5 - Wijzigingen toetsvorm en toetsrooster 

1. De examencommissie is bevoegd om te besluiten over wijzigingen in toetsvorm en 

wijzigingen op het toetsrooster. 



2. De examinator die bevoegd is tot het afnemen van de toets, stelt in overleg met de 

toetscommissie, een alternatieve vorm van toetsing voor aan de examencommissie, waarbij 

de leerdoelen die getoetst worden ongewijzigd blijven en de toetsvorm praktisch uitvoerbaar 

is.  

3. Wijzigingen op het toetsrooster worden voorgelegd aan de opleidingscommissie. De 

opleidingscommissie adviseert over de haalbaarheid van het nieuwe toetsmoment en neemt 

daarbij het geheel aan toetsen in ogenschouw. Bekendmaking van de nieuwe toetsdatum 

gaat conform art. 5.4 lid 6 Studentenstatuut Opleidingsspecifiek deel. 

4. Over wijzigingen op de volgordelijkheid van toetsen geeft de opleidingscommissie 

voorafgaand advies. 

5. De wijzigingen als beschreven in lid 1 tot en met 3 van dit artikel worden voorgelegd aan de 

opleidingscommissie van de betreffende opleiding. De opleidingscommissie geeft binnen 10 

werkdagen haar schriftelijk advies over het voorstel. De examencommissie en 

medezeggenschapsraad ontvangen een afschrift van dit advies. 

6. De medezeggenschapsraad neemt kennis van de adviezen die de opleidingscommissie haar 

toestuurt en vraagt indien nodig om uitleg of opheldering. Met betrekking tot wijzigingen 

van toetsvormen en volgordelijkheid van toetsen, zoals vastgelegd in de OER van de 

verschillende opleidingen, ziet zij af van haar instemmingsrechten volgend uit art. 20 sub d 

Reglement MR. 

7. Een wijziging op een onderwijseenheid van 8 EC of meer wordt ter advies voorgelegd aan de 

medezeggenschapsraad. 

 

Art. 6 - Praktische oefeningen 

 

1. De examencommissie is bevoegd om te besluiten over wijzigingen op de inrichting van 

praktische oefeningen. 

2. Wijzigingen op praktische oefeningen worden alleen goedgekeurd, wanneer de 

competentievereisten die getoetst worden ongewijzigd blijven. 

3. De opleidingscommissie heeft instemmingsrecht op de inrichting van praktische oefeningen, 

conform art. 11 lid 2 sub d Reglement OC.  

4. Een wijziging op een praktische oefening wordt ter advies voorgelegd aan de 

medezeggenschapsraad. 

5. Wanneer een aanwezigheidsplicht geldt en een student vanwege de persoonlijke 

omstandigheden zoals beschreven in art. 5 van dit addendum, niet in staat is geweest aan 

deze aanwezigheidsverplichting te voldoen, wordt in overleg met de coördinator 

praktijkonderwijs en de PPO docent bepaald hoe een student de te behalen competentie 

vormgeeft. 

 

Art. 7 - Inzagemomenten 

1. In afwijking van art. 5.16 Opleidingsspecifiek deel is het mogelijk dat tijdens de periode met 

beperkende maatregelen, in plaats van inzagemomenten algemene online 

toetsbespreekmomenten worden georganiseerd. 

2. Het op enige manier vastleggen van de (antwoorden op de) toets tijdens het 

toetsbespreekmoment is een vorm van fraude, conform art. 6. 1 Studentenstatuut 

Opleidingsspecifiek deel. 

  



Art. 8 – Voorlopige toelating 

1. Studenten die vanwege corona-omstandigheden nog niet aan de toelatingseisen voldoen, 

worden voorwaardelijk toegelaten tot de opleiding. Vóór 1 januari 2022 worden zij in de 

gelegenheid gesteld alsnog aan de toelatingseisen te voldoen. 

2. De voorwaardelijke toelating is een volwaardige inschrijving. Voor de student betekent dit 

dat hij/zij recht heeft op alle voorzieningen waar een reguliere student ook recht op heeft. 

3. Wanneer een student onverhoopt na voorwaardelijk te zijn toegelaten toch in studiejaar 

2021-2022 de opleiding moet verlaten, zal Hogeschool Viaa er zorg voor dragen dat de 

student de studiepunten die hij/zij gedurende de periode van de voorwaardelijke toelating 

heeft behaald, zo veel mogelijk kan benutten in de vervolgstudie. Als de student één of 

meerdere tentamen(s) met goed gevolg heeft afgelegd, ontvangt deze hiervoor een 

bewijsstuk dat de student op een later instroommoment kan overhandigen bij de 

vervolgopleiding. 

4. Het instellingsbestuur kan afzien van de beëindiging van de inschrijving vanwege het niet 

voldoen aan de termijn, indien de beëindiging zou leiden tot een onbillijkheid van 

overwegende aard. In dat geval wordt de inschrijving beëindigd indien niet alsnog vóór 

1 september 2022 aan de in artikel 7.37c lid 1 WHW bedoelde eisen wordt voldaan. 


