Aanvullende spelregels aansluiting Ad-bachelor ten tijde van Corona
Inleiding
In de huidige omstandigheden, waar we moeten omgaan met de gevolgen van het Corona virus, kunnen niet alle geplande tentamens en/of het afstuderen
volgens de gebruikelijke procedure of volgens de studiegids doorgang vinden. Ook al vinden deze niet plaats, te allen tijde moet de waarde van het diploma
geborgd zijn. Hogeschool Rotterdam gaat ervan uit dat de meeste studenten zonder vertraging (voor 31 augustus 2021) geslaagd verklaard zullen worden. Het kan
echter voorkomen dat enkele studenten een vertraging hebben opgelopen. We willen voorkomen dat een Ad-student volgend studiejaar niet kan doorstromen
naar een HR bacheloropleiding door een kleine studievertraging als het gevolg van deze coronacrisis. Daarom zijn landelijke richtlijnen opgesteld door de overheid.
Hieronder worden aanvullende spelregels geformuleerd.
Aansluiting Ad naar HR bachelor 2021-2022
• De regeling om af te zien van de harde knip van Ad naar bachelor, is alleen voor aansluiting 2021-2022. Volgende studiejaren zal de harde knip, waarbij
een Ad student alleen kan doorstromen na het behalen van een Ad diploma, gewoon weer van toepassing zijn.
• Deze spelregels zijn alleen van toepassing voor studenten die onderwijs willen volgen aan een bachelor opleiding die aansluit bij de Ad opleiding, zoals
weergegeven op de site toelating met een Associate degree diploma.
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/voorlichting/toelatingsvoorwaarden/toelating-met-een-associate-degree-diploma/
• Deze spelregels gelden voor studenten die één onderdeel of enkele kleine onderdelen van hun Ad-opleiding niet behaald hebben door Corona hinder.
Spelregels Ad – HR Bachelor
• Het ene onderdeel of enkele kleine onderdelen die op het Ad niet behaald zijn door Corona hinder, maken een studeerbaar programma aan de bachelor
mogelijk.
• De student meldt zich uiterlijk 31 juli 2021 aan voor jaar 1 van de bachelor opleiding in studielink (dit is de reguliere procedure).
• De student moet zich ook herinschrijven voor de Ad opleiding in studielink.
• De student neemt deel aan het Studiekeuzecheck (SKC) gesprek.
• Het onderwijsteam van de Ad-opleiding bepaalt in samenspraak met de examencommissie welke onderdelen (vakken, tentamens, examens of andere
onderdelen) Corona hinder hebben ondervonden.
• De Ad -opleiding waar de desbetreffende student vertraging heeft opgelopen geeft vóór 15 augustus 2021 aan de student middels een inhoudelijk
onderbouwd afrondingsadvies aan, welke onderdelen nog openstaan en of in redelijkheid verwacht mag worden dat de betreffende student voor 1 januari
2022 de betreffende Ad-opleiding afrondt in combinatie met het starten van een bachelor opleiding, gegeven de eisen die door de beoogde
vervolgopleiding worden gesteld.
• De examencommissie geeft indien de procedure goed is doorlopen, akkoord op het afrondingsadvies.
• De onderdelen die behaald moeten worden, moeten voor 1 januari 2022 afgerond kunnen worden in combinatie met het volgen van onderwijs aan de
bachelor opleiding.
• Indien het afrondingsadvies van de Ad opleiding positief is, dan neemt de bachelor opleiding dit advies over en kan de student onderwijs aan de bachelor
volgen (de student wordt voorwaardelijk bij de bachelor ingeschreven) onder het voorbehoud dat tijdig aan de overige voorwaarden van inschrijving is
voldaan, zoals (WHW, vooropleidingseisen, studiekeuzecheck en andere toelatingseisen).
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De Ad opleiding informeert de student welk afrondingsadvies de student heeft gekregen.
De student zorgt ervoor dat het Studenten Service Center het afrondingsadvies uiterlijk 31 augustus 2021 online ontvangt.
Het Studenten Service Center levert de informatie van het afrondingsadvies aan de desbetreffende bacheloropleiding.
Met toestemming van de student en indien wenselijk neemt de bachelor contactpersoon contact op met de Ad contactpersoon voor nadere afstemming.
Wanneer de Ad student herkansingen behaalt, wordt de bachelor contactpersoon door de student op de hoogte gesteld.
Nadat alle openstaande onderdelen zijn behaald is registratie van het behaalde Ad-diploma in het diplomaregister DUO voor 1 januari 2022 een
voorwaarde.
Indien het de voorwaardelijk toegelaten student niet lukt om voor 1 januari 2022 de Ad-opleiding af te ronden, dient de student de bacheloropleiding
alsnog te verlaten.
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