Onderwijs en examenreglement
1. Algemeen
Deze onderwijs- en examenregeling is van toepassing op alle HBO programma’s (bij- en nascholingen, themadagen, cursussen, opleidingen) en op alle cursisten die een HBO programma volgen bij Evenwijs
2. Toelating
Toelating tot een HBO programma is mogelijk op grond van minimaal HAVO of MBO niveau 4 werk- en denkniveau. Ruime (werk)ervaring kan een andere opleidingsachtergrond compenseren. Dit is ter beoordeling aan de
toelatingscommissie.
Evenwijs kan in bijzondere gevallen, na zorgvuldige afweging van de betrokken belangen, besluiten dat een
cursist wordt afgewezen en zijn inschrijving op grond daarvan beëindigen dan wel weigeren, als die student
door zijn gedragingen of uitlatingen blijk heeft gegeven van ongeschiktheid voor de uitoefening van het beroep
waartoe het door hem gevolgde programma zal opleiden.
3. Inrichting van het onderwijs
Het didactisch model van Gelder wordt als praktisch hulpmiddel ter voorbereiding, uitvoering en evaluatie van
lessen gebruikt. Dit model kent (helaas) alleen maar het planmatig en doelgericht handelen (de technische kant).
Middels bildungsgeorienteerde en filosofische modellen wordt de menskant (de vormingskant) meegenomen.
4. Aanwezigheid
Elk programma kent specifieke aanwezigheidsverplichtingen. De aanwezigheid wordt aan de hand van een presentielijst bijgehouden.
5. Toetsen
Aan elk programma is/zijn een of meer toetsingsmomenten (tentamens, examens of opdrachten) verbonden.
Ieder toetsingsmoment omvat een onderzoek naar de kennis en vaardigheden van de cursist. Toetsen worden
individueel of groepsgewijs gemaakt. Iedere toets wordt individueel beoordeeld aan de hand van vastgelegde
beoordelingscriteria of aan de hand van een antwoordmodel.
Aan de eisen is voldaan als een toets met de kwalificatie 5,5 of meer, met ‘voldoende’ of met ‘voldaan’ is gekwalificeerd. Hierbij staat een 1,0 voor zeer slecht en 10,0 voor uitmuntend. Er vindt géén compensatie of middeling
tussen toetsen plaats. Een toets mag worden herkanst indien men voor het betreffende onderdeel een onvoldoende heeft behaald.
De cursist krijgt de mogelijkheid het resultaat van een toets in te zien alvorens deze wordt gearchiveerd. De
uitgewerkte, originele toetsen zijn het onvervreemdbaar eigendom van Evenwijs. Er worden geen kopieën
van uitgewerkte toetsen verstrekt.
6. Studiebegeleiding
De studiebegeleiding is gericht op het ondersteunen van het leerproces van de cursist. Elke cursist krijgt daartoe
een studiecoach toegewezen die als taak heeft cursisten te adviseren en te begeleiden.
Tijdens de stageperiodes wordt de cursist begeleid door een stagebegeleider en een praktijkbegeleider.
In deze periodes is de stagebegeleider eerste aanspreekpunt bij organisatorische vragen en vragen met
betrekking tot de op te leveren stageopdrachten. De praktijkbegeleider begeleidt de cursist op de werkvloer.
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In de afstudeerfase wordt de cursist begeleid door een scriptiebegeleider.
7. Stageplaats
Elke cursist loopt het verplicht gestelde aantal uren stage bij een stageorganisatie. Een passende stageplaats
wordt door de cursist zelf geregeld. De stageplaats moet voldoen aan een aantal eisen te weten:
De stageplaats dient een takenpakket aan te bieden dat qua inhoud en niveau aansluit bij de betreffende programma. Het takenpakket moet passend zijn en de cursist moet zich kunnen bekwamen in de eindkwalificaties
van het programma.
De stagebegeleider dient werkzaam te zijn binnen de stageorganisatie en dient minimaal op hetzelfde niveau en
binnen het domein van het programma opgeleid waarvoor de student in opleiding is.
8. Portfolio
Gedurende de opleiding werkt de cursist aan zijn portfolio. Dit is een continu-opdracht waarin de ontwikkeling
van de cursist als therapeut centraal staat. Werkstukken die deel uitmaken van het portfolio zijn onder andere
reflectieopdrachten en feedbackverslagen. Aan de hand hiervan zal blijken hoe de cursist in de loop van de opleiding een eigen visie op gezondheid, ziekte en het therapeutschap ontwikkelt. Het portfolio is onderdeel van
het afstuderen.
9. Afstuderen
De cursist kan pas afstuderen als alle toetsen van een programma met goed gevolg zijn afgelegd en is voldaan
aan de aanwezigheidsplicht en de stageplicht.
Het eindexamen omvat de presentatie van het portfolio, een eindscriptie en het praktijkexamen. Het praktijkexamen vindt op de opleidingslocatie plaats waarbij de student zelfstandig, onder supervisie van een docent,
een anamnese afneemt bij de patiënt.
10. Evaluatie
Evaluatie vindt plaats middels evaluatieformulieren en afgelegde toetsen. Een evaluatie kan (uiteraard) leiden
tot een inhoudelijke of praktische bijstelling van het programma of de geboden faciliteiten.
Tot slot
Evenwijs zal ten aanzien van het gebruik van de haar verstrekte of ter kennis gekomen informatie over of van de
cursist die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs van haar kan worden gevraagd.
Indien zich omstandigheden voordoen waarin de onderwijs- en examenregeling zou moeten voorzien doch
dit niet doet, beslist de directie.
In aanvulling op de hierboven vermelde voorwaarden liggen de volgende stukken ter inzage:
* Evenwijs - algemene voorwaarden
* Evenwijs - klachtenprocedure
* Evenwijs - privacyreglement
* Evenwijs - protocol datalekken
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