Aanvullende spelregels aansluiting Hogeschool Rotterdam premaster/HO bachelor- Hogeschool
Rotterdam masters 2021-2022
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 HBO premaster
of HO bachelor-student volgend studiejaar niet kan doorstromen naar een HR masteropleiding door
een kleine studievertraging als het gevolg van deze coronacrisis. Daarom zijn landelijke richtlijnen
opgesteld door de overheid (zie bijlage 1). Hieronder worden aanvullende spelregels geformuleerd.
Aansluiting Hogeschool Rotterdam premaster/HO bachelor- Hogeschool Rotterdam
masteropleiding 2021-2022
Hbo-er mist één of enkele kleine onderdelen van de tot de masteropleiding toelating gevende HOvooropleiding door Corona en voldoet aan alle overige toelatingseisen voor de masteropleiding
•

Door het ho-onderwijsteam en de examencommissie wordt bepaald welke onderdelen
(vakken, tentamens, examens of andere onderdelen) door Corona hinder hebben
ondervonden.

•

Het ene onderdeel of enkele kleine onderdelen die niet behaald zijn, maken een studeerbaar
programma aan de masteropleiding mogelijk.

•

De richtlijn is een studielast van maximaal 4 uur per week. Dit betekent dat onderdelen zoals
stage afstuderen ook binnen de richtlijn van 4 uur per week vallen en dus zo goed als afgerond
dienen te zijn voordat de student het master onderwijs gaat volgen.

•

De ho -instelling waar de desbetreffende student vertraging heeft opgelopen overhandigt
uiterlijk 1 augustus een onderbouwd afrondingsadvies aan de student zodat die dit tijdig kan
inleveren bij het Studenten Service Center.

•

Dit afrondingsadvies beantwoordt de vraag of in redelijkheid verwacht mag worden dat de
student vóór 1 januari 2022 de betreffende opleiding afrondt, gegeven de eisen die door de
beoogde vervolgopleiding worden gesteld. Het advies speelt bij de beoogde vervolgopleiding
een zwaarwegende rol.

•

Het ho- onderwijsteam stelt dit afrondingsadvies op en de examencommissie stelt het
afrondingsadvies vast.

•

Er kunnen door de student geen rechten worden ontleend aan het afrondingsadvies.

•

Het afrondingsadvies valt binnen de regels van de AVG.

•

In het afrondingsadvies wordt de naam van de contactpersoon van de premaster/bachelor
opgenomen.

•

De premaster/bachelor contactpersoon draagt zorg voor de begeleiding van de student bij
het afronden van de ho-opleiding.

•

De hbo-master contactpersoon draagt zorg voor goede begeleiding op het HBO.

•

De contactpersonen worden voldoende gefaciliteerd in tijd om de hbo student een warme
overdracht te geven.

HO-student mist één of enkele vakken en volgt masteronderwijs aan Hogeschool Rotterdam
•

De aansluiting Hogeschool Rotterdam premaster/HO bachelor-hbo master betreft de periode
tussen 1 september 2021 tot 1 januari 2022.

•

Een studeerbaar programma kunnen bieden en studeerbaarheid zijn de belangrijkste
uitgangspunten.

•

De student en hbo master contactpersoon stellen samen met de premaster/bachelor
contactpersoon een plan op om het studeerbaar programma zo optimaal mogelijk vorm te
geven.

•

De ho instelling(en) streven ernaar om zoveel mogelijk studieonderdelen voor 1 oktober aan
te bieden in het kader van een studeerbaar programma voor de student.

•

Bij onvoldoende studievoortgang in de premaster/bachelor waarschuwen de
premaster/bachelor contactpersoon en de student tijdig de hbo master-contactpersoon.

•

De contactpersonen geven samen vorm aan de begeleiding die passend is bij de AVG
richtlijnen.

De student behaalt premaster/HO bachelor herkansingen vóór 1 januari 2022 en volgt master
onderwijs bij Hogeschool Rotterdam
•

Wanneer de student de HO- bachelor/premaster herkansingen behaalt, wordt de HBO
master-contactpersoon door de student en/of bachelor /premastercontactpersoon op de
hoogte gesteld.

•

Bachelor/premaster herkansingen worden tijdig aangeboden en nagekeken zodat registratie
van het bachelor diploma in het landelijke register BRON-HO of registratie van het
premastercertificaat in het Studenten Informatie Systeem kan plaatsvinden vóór 1 januari
2022.

•

Wanneer uit controle blijkt dat de Hbo-masterstudent de bachelor/premasteropleiding
succesvol heeft afgerond op uiterlijk 1 januari 2022, dan wordt de masterinschrijving van de
student gehandhaafd voor studiejaar 2021-2022.

Hbo-er die onderwijs volgt bij de Hogeschool Rotterdam masteropleiding behaalt het premaster
certificaat of het bachelor-diploma niet voor 1 januari 2022 en wordt uitgeschreven van de HBO
masteropleiding
•

Blijkt uit controle in januari 2022, dat de hbo-masterstudent het premastercertificaat of het
bachelor diploma niet heeft behaald op uiterlijk 1 januari 2022, dan volgt uitschrijving voor
de masteropleiding.

