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1.3 Jaarplanning jaar 1 Ad Tourism Management 2022-2023 
 
Onderstaande jaarplanning is de versie van 28 april 2022. Aan deze versie kunnen geen rechten worden 
ontleend. Check altijd de online versie op LMS > Informatiebronnen > Academy for Tourism > Educational 
program > year planning 2022-2023. 
 
 

  

kalender-
week datum Ad jaar 1 overige activiteiten

35 29/08-02/09 introductie week vanaf di 30/08
36 05/09-09/09 blok 1 week 1
37 12/09-16/09 blok 1 week 2
38 19/09-23/09 blok 1 week 3
39 26/09-30/09 blok 1 week 4
40 03/10-07/10 blok 1 week 5
41 10/10-14/10 tentamens blok 1
42 17/10-21/10 blok 2 week 1
43 24/10-28/10 herfstvakantie
44 31/10-04/11 blok 2 week 2
45 07/11-11/11 blok 2 week 3
46 14/11-18/11 blok 2 week 4
47 21/11-25/11 blok 2 week 5
48 28/11-02/12 tentamens blok 2
49 05/12-09/12 blok 3 week 1
50 12/12-16/12 blok 3 week 2
51 19/12-23/12 blok 3 week 3
52 26/12-30/12 kerstvakantie
1 02/01-06/01 kerstvakantie
2 09/01-13/01 blok 3 week 4
3 16/01-20/01 blok 3 week 5
4 23/01-27/01 tentamens blok 3
5 30/01-03/02 28/01-31/01 inschrijven hertentamens jaar 1 blok 1 en 2 (wk 8)

6 06/02-10/02 blok 4 week 1 04/02-07/02 inschrijven hertentamens jaar 1 blok 3 (wk 8)
7 13/02-17/02 blok 4 week 2
8 20/02-24/02 voorjaarsvakantie / her. bl 1-2-3
9 27/02-03/03 blok 4 week 3

10 06/03-10/03 blok 4 week 4
11 13/03-17/03 blok 4 week 5
12 20/03-24/03 tentamens blok 4
13 27/03-31/03 blok 5 week 1

14 03/04-07/04
blok 5 week 2 / 

extra hertentamens blok 1-2-3*
15 10/04-14/04 blok 5 week 3
16 17/04-21/04 blok 5 week 4
17 24/04-28/04 fieldtrip
18 01/05-05/05 meivakantie
19 08/05-12/05 tentamens blok 5
20 15/05-19/05 blok 6 week 1
21 22/05-26/05 blok 6 week 2 BUas gesloten/Nationale feestdagen

22 29/05-02/06 blok 6 week 3 27/05-30/05 inschrijven hertenamens jaar 1 blok 4-5-6 (wk 26 & 27) 51 Vrijdag 23 december 2022 Verplichte vrije dag

23 05/06-09/06 blok 6 week 4 52 Maandag 26 december 2022 Tweede Kerstdag

24 12/06-16/06 blok 6 week 5 52 Dinsdag 27 december 2022 Verplichte vrije dag

25 19/06-23/06 tentamens blok 6 52 Woensdag 28 december 2022 Verplichte vrije dag

26 26/06-30/06 hertentamens blok 4-5 52 Donderdag 29 december 2022 Verplichte vrije dag

27 03/07-07/07
hertentamens blok 6 / 

extra hertentamens blok 4-5*
52 Vrijdag 30 december 2022 Verplichte vrije dag

28 10/07-15/07 bindend studieadvies 1 Maandag 2 januari 2023 Verplichte vrije dag

29 17/07-21/07 zomervakantie 8 Maandag 20 februari 2023 Verplichte vrije dag

30 24/07-28/07 zomervakantie 14 Vrijdag 7 april 2023 Goede Vrijdag

31 31/07-04/08 zomervakantie 15 Maandag 10 april 2023 Tweede Paasdag

32 07/08-11/08 zomervakantie 17 Donderdag 27 april 2023 Koningsdag

33 14/08-18/08 zomervakantie 18 Vrijdag 5 mei 2023 Bevrijdingsdag

34 21/08-25/08 extra hertentamens blok 6* 20 Donderdag 18 mei 2023 Hemelvaartsdag

35 28/08-01/09 introductie week jaar 1 2022-2023 20 Vrijdag 19 mei 2023 Verplichte vrije dag

36 04/09-08/09 week 1 collegejaar 2022-2023 22 Maandag 29 mei 2023 Tweede Pinksterdag

* Deze extra kans kan alleen onder strikte voorwaarden worden toegekend! Neem hiervoor contact op met je studentendecaan.

COLLEGEJAAR 2022-2023
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2.4 Leerplan jaar 1 Associate degree Tourism Management 2022-2023 
 
 
 

 
 
 

2.5 De opbouw van jaar 1 
 
Het eerste studiejaar bestaat uit zes blokken van elk zes weken. Per zes weken krijg je telkens twee 
modules waarin in een aantal gevallen belangrijke professionele vaardigheden zijn geïntegreerd. In de 
modules komen de kennisdomeinen aan de orde die de kern vormen van de gehele opleiding. Er zijn ook 
modules die over twee blokken lopen: de modules ‘ontwerpen van een beleving’ en ‘E-Lab’ lopen over blok 
5 en 6. 
 
Naast deze twaalf (inhoudelijke) modules zijn er nog drie modules Engels, één module Nederlands, 
en de module Vaardighedenlab. De module Persoonlijke en Professionele Ontwikkeling (PPRO) 
loopt als een lint door het gehele jaar. 
 
Aan een aantal modules zijn events gekoppeld, waarbij je kennis maakt met de praktijk. Een 
beknopte beschrijving van deze events vind je in Bijlage 1. 
 
Voor de start van de colleges ben je al ingedeeld in een klas die ongeveer 18 studenten telt. De 
klassamenstelling is willekeurig, maar er wordt wel rekening gehouden met een evenredige man-
vrouw-verdeling. In de eerste 3 blokken blijft de klassamenstelling ongewijzigd. Na het derde blok 
kunnen de klassen opnieuw samengesteld worden. 
 
Op de volgende pagina vind je een overzicht van de indeling van jaar 1. 
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Module Osiriscode ECTS 
Introductie Toerisme CADT1.INTR-02 4 
Professionele Houding en Vaardigheden CADT1.PHV-01 4 
Innovatief Onderzoek CADT1.INNO-01 4 
Financieel Management CADT1.FINM-01 4 
Consumentengedrag CADT1.CONS-02 4 
Toeristisch Bedrijf CADT1.TOBR-02 4 
Bedrijfsprocessen CADT1.BRPR-02 4 
Online Marketing & Communicatie CADT1.ONMC1-02 4 
Online Ondernemen CADT1.ONOD-01 4 
E-Lab CADT1.ELAB-01 4 
Ontwerpen van Beleving CADT1.BELV1-01 4 
Verandermanagement CADT1.VRMA-01 4 
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Nederlands CADT1.NEDL-01 2 
Engels A CADT1.ENGA-02 2 
Vaardigheden Lab CADT1.VRDL-01 2 
Engels B CADT1.ENGB-02 2 
Engels C CADT1.ENGC-02 2 

    

   
   

   
PP

RO
 Persoonlijke & Professionele Ontwikkeling CADT1.PPRO1-02 

 
2 

TOTAAL   60 
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2.6 Inhoudsbeschrijving modules 
 
In deze paragraaf vind je een beschrijving van de globale inhoud van het 1e jaar. Bij elke module 
wordt het aantal studiepunten (ECTS) vermeld. 
Uitgebreide informatie over de modules vind je in de modulehandleiding op MS Teams. Er wordt 
van je verwacht dat je de informatie op Teams grondig leest, voordat je met het programma aan de 
slag gaat. 
 
Introductie Toerisme  (4 ECTS) 
De wereld van toerisme en recreatie is volop in beweging. Als je eenmaal als professional aan de 
slag gaat, zal je merken hoe dynamisch het er aan toe gaat. Dat heeft te maken met het 
internationale karakter, maar ook met de veelheid aan disciplines op gebied van kennis, inzicht en 
vaardigheden die nodig zijn om te kunnen werken in deze wereld. De module Introductie Toerisme 
is een eerste kennismaking met dit veelzijdige werkveld. 
 
Niet alleen toerisme en recreatie als verschijnsel is aan de orde maar ook de verschillende sectoren, 
de organisaties, producten en soorten consumenten passeren de revue. Zo krijg je een compleet 
beeld van het netwerk van organisaties en de ontwikkelingen in toerisme en recreatie. Daarnaast 
ga je aan de slag met de duurzaamheidseffecten van toerisme, dat wil zeggen dat je je bewust 
wordt van het belang hiervan. 
Deze kennis en inzichten verwerf je door gestructureerd in teamverband te werken aan 
opdrachten. Samenwerken in de branche is nu eenmaal een must, dus doe je dat hier ook. 
Daarnaast is het van belang dat je als Ad-er leert op gestructureerde wijze informatie te verzamelen 
om vervolgens kritisch te werk te gaan bij het beoordelen van die informatie. Dit oefen je vooral bij 
de praktijkopdracht. 

 Blok 1 Blok 2 Blok 3  Blok 4 Blok 5 
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Deze praktijkopdracht voer je uit met je team: je ontwikkelt een programma voor een city trip en 
beoordeelt deze op duurzaamheidsaspecten. Vervolgens ga je daadwerkelijk op pad voor een site-
inspection en neem je een kijkje achter de schermen bij de aanbieders in de markt van 
stedenbezoek. Ter plaatse onderzoek je de duurzaamheidsissues door middel van observaties en 
interviews.. Je ervaringen deel je met de klas door middel van een moodboardpresentatie.  
De kennis over duurzaamheid verwerf je door gastcolleges, zelfstudie, tijdens drie werkcolleges en 
werkbezoeken tijdens de Citytrip. Je maakt na je bezoek een duurzaamheidsverslag over de City 
trip. De deelname aan de Citytrip, de moodboardpresentatie en aan de colleges Duurzaamheid zijn 
verplicht. 
 
De coördinator is Bartjan de Keijzer. 
 
 
Professionele houding en vaardigheden (4 ECTS) 
In de module Professionele Houding en vaardigheden (PHV) bieden we je een brede basis aan 
vaardigheden die je helpen de overgang naar het HBO makkelijker aan te kunnen. Ook besteden we 
aandacht aan het ontwikkelen van een professionele houding. Tijdens de werkcolleges komen diverse 
onderwerpen aan bod zoals communiceren, vergaderen, presenteren, kritisch denken, onderzoeken en 
leren leren. 
 
De coördinator is Ingrid Ruijter. 
 
 
Financieel Management (4 ECTS) 
Bij de module Financieel Management leer je de meest relevante financiële overzichten (balans, 
resultatenrekening, kasstroomoverzicht) te begrijpen, te reproduceren en de samenhang tussen deze 
financiële overzichten te analyseren. Je maakt kennis met begrippen als omzet, inkoopkosten, 
operationele kosten, afschrijvingen, rentekosten, aflossingen, etc. Met behulp van eenvoudige ratio’s leer 
je om de financiële structuur en de financiële gezondheid van een onderneming te analyseren. 
 
De coördinatoren zijn Janine Wynia en Joyce Krielen. 
 
 
Innovatief Onderzoek (4 ECTS) 
Als je bij een bedrijf werkt (bv. bij stage of vakantiewerk) merk je al snel verbeterpunten op. Voor 
bedrijven is het goed als deze niet alleen gesignaleerd worden, maar dat er ook daadwerkelijk wat 
mee wordt gedaan. In deze module lever je een zo concreet mogelijke oplossing op, waar het 
bedrijf wat mee kan. Je bedenkt een product of dienst die het verbeterpunt daadwerkelijk oplost. 
Daarvoor maak je gebruik van Design Thinking, een methode die je daarbij erg behulpzaam kan 
zijn. Ook zet je deskresearch in. 
Design Thinking/Research komt ook terug in het tweede jaar in het Design Platform Ad. Dat is jouw 
afstudeerproject. 
 
De coördinator is Ben Offringa. 
 
 
Consumenten Gedrag (4 ECTS) 
Het begrijpen van de consument is in de huidige tijd enorm belangrijk. In deze module wordt het 
fundament gelegd voor de basis van consumentengedrag (begrippen, modellen en processen). Deze 
zullen in latere modules in je studie terugkomen. In de module komt de individuele consument aan bod 
door te kijken naar o.a. motivaties, behoeften, perceptie, emoties, attitudes, beslissingsprocessen en 
persoonlijkheid. De individuele consument wordt beïnvloed door zijn omgeving door o.a. trends, 
ontwikkelingen en referentiegroepen, ook dat komt in deze module naar voren. 
 
De coördinator is Marian van der Ent. 



15 

 

 
 
Toeristisch Bedrijf (4 ECTS) 
 
Centraal in deze module staat het krijgen van inzicht in de interne organisatie van toeristisch–
recreatieve bedrijven (strategie, cultuur, processen, personeelsbeleid en ondernemerschap). Je 
ervaart wat het betekent om te werken in dit type organisaties. Daarbij gaat het erom welke 
organisatiestructuur, -cultuur, HR- instrumenten en stijl van leidinggeven en motiveren, je als 
toekomstig manager zou kunnen toepassen. Bij HR-instrumenten gaat het om de vraag welke eisen 
aan medewerkers gesteld moeten worden. Hierbij kun je denken aan de scholing en ontwikkeling 
van medewerkers, beoordeling en beloning van medewerkers. Je krijgt ook inzicht in verschillende 
functies in het toeristische bedrijfsleven. 
 
De coördinator is Margo Askes. 
 
 
Online Marketing & Communicatie (4 ECTS) 
Je maakt bij deze module kennis met de fundamentele marketing- & communicatietheorie en het 
marketingplanningsproces. Door het in groepsverband opstellen van een (online) tactisch marketingplan 
voor een organisatie, en het slim en online vermarkten van de nieuwe producten en diensten leer je 
marketing door “het te doen”. In de module OM&C1 leer je ook het waarom, het nut van het opstellen van 
een marketingplan. Je leert nadenken over hoe je een marketingprobleem analyseert en hoe je het 
herformuleert in een onderzoeksprobleem waarbij je actuele onderzoeks en marketing-theorieën 
gebruikt. 
 
De coördinator is Herman Lier. 
 
 
Bedrijfsprocessen (4 ECTS) 
Iedereen herkent waarschijnlijk voorbeelden uit de praktijk waarin je je als gast afvraagt waarom 
een organisatie niet slimmer te werk gaat. Denk maar eens aan de wachtrij voor de kassa van een 
attractiepark. Iedereen moet wachten, maar er wordt geen nieuwe kassa geopend. Iedereen 
herkent waarschijnlijk voorbeelden uit de praktijk waarin je je als gast afvraagt waarom een 
organisatie niet slimmer te werk gaat. Denk maar eens aan de wachtrij voor de kassa van een 
attractiepark.  
Iedereen moet wachten, maar er wordt geen nieuwe kassa geopend. Bij andere toeristische 
bedrijven kom je dergelijke voorbeelden ook veelvuldig tegen: lange wachtrijen tijdens het 
inchecken, het online boeken van een hotelkamer lukt niet omdat de website niet goed is ingericht, 
je komt het parkeerterrein niet af na een bezoek aan een pretpark of je moet persoonlijke gegevens 
drie keer invullen op een site. Bedrijven doen er alles aan om het klanten naar hun zin te maken, 
maar lang niet altijd zijn ze zich ervan bewust dat de processen in hun organisatie niet slim zijn 
ingericht. 
Daarnaast is het niet altijd gemakkelijk om op te sporen waarom er knelpunten ontstaan in een 
proces. Fouten worden vaak pas zichtbaar als je het proces gaat visualiseren en als je gaat meten 
hoe lang bepaalde werkzaamheden in een proces duren.  
Tijdens deze module staan de onderstaande vragen steeds centraal: 
> Hoe heeft een bedrijf haar processen ingericht? 
> Welke knelpunten kom je als klant tegen? 
> Kan dat niet anders/slimmer? 
 
Wij hopen dat jullie aan het einde van deze module in staat zijn om toeristische bedrijven een stuk 
gastgerichter te maken door inzicht te krijgen in processen en door zichtbaar te maken waar 
knelpunten in processen optreden. 
 
De coördinator is Carl Grefkens. 
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Ontwerpen van Beleving  (4 ECTS) 
In deze module ontdek je wat de ‘Experience Economy’ betekent en wat het belang is van een 
memorabele beleving in het toerisme. Bovendien worden de fundamenten gelegd voor het creëren 
van belevingswaarde en betekenisvolle concepten en producten met aandacht voor storytelling. In 
de vaardigheids-component ligt de nadruk op gedrevenheid, creativiteit, initiatief en flexibiliteit. Je 
wordt getraind in het creatief benaderen van toeristisch/recreatieve vraagstukken, onder meer 
door het ontwerpen van een micro-avontuur. 
 
De coördinatoren zijn Francis Neijenhof en Gerd-Jan Vermeuilen. 
 
 
E-Lab (4 ECTS) 
 
E-Lab is een werk- en leeromgeving voor eerstejaars studenten Toerisme. Studenten werken gedurende 
vijf weken twee dagen per week in het E-Lab/ Digilab aan opdrachten die gericht zijn op consumenten en 
bedrijven in het toerisme. In het E-Lab/ Digilab gaan eerstejaars studenten Toerisme aan de slag met 
online toepassingen. Ze ontwikkelen een mock-up voor een toeristische app, ontdekken hoe algoritmes 
werken, bouwen een website, maken een 360˚ film, infographics en animatievideo’s. Ze doen research 
online en analyseren social media. De studenten ervaren hoe toegankelijk digitale tools zijn. Ze ervaren 
ook hoe belangrijk digitale hulpmiddelen zijn om informatie te delen en in contact te maken met klanten. 
Vraagstukken waarmee de studenten werken zijn: Hoe informeer je toeristen digitaal? Hoe ervaren 
toeristen online tools? Hoe creëer je engagement via spel en social media? Hoe leer je meer over toeristen 
met online tools? Als HBO leiden we zo toekomstige werknemers op die beschikken over de juiste kennis 
en vaardigheden voor de toekomstige banen in Toerisme. 
 
De coördinatoren zijn Remco Wachelder en Marenna van Reijsen. 
 
Online Ondernemen (4 ECTS) 
 
De belangrijkste basis elementen uit online marketing en e-business komen aan de orde. We kijken vooral 
vanuit commerciële bedrijfsvoering naar online en (big) data. We besteden aandacht aan de belangrijkste 
elementen van internet, search, websites, domeinnamen, promotie, veiligheid en e-mail. Er is speciale 
aandacht voor meten, benchmarks en het online monitoren van consumentengedrag. Je krijgt kennis 
aangereikt over de basisprincipes rond de inzet van internet, big data en cross-mediale mogelijkheden op 
een communicatieve en commerciële manier. 
 
De insteek is niet technisch, het gaat om het commerciële-, operationele- en communicatieve aspect in 
bedrijfsvoering. Je past een aantal kenniselementen direct toe met een aantal praktische e-tools die je ook 
in het e-lab tegenkomt. Je haalt ook het Google certificaat Digitale werkplaats wat aansluit bij de cursus in 
een breder perspectief. Tijdens de module haal je ook het certificaat Google Digital Garage, de basis van 
digitale marketing. 
 
De coördinator is Joost de Wit. 
 
 
Verandermanagement (4 ECTS) 
Veranderen is voor organisaties noodzaak om te overleven. Dit klinkt negatief omdat het net lijkt 
alsof men dit eigenlijk niet wil, terwijl het juist ook heel saai zou zijn om niet af en toe te 
veranderen. Vaak ontstaan veranderingen door ontwikkelingen van buitenaf, zoals nieuwe 
technieken (het automatisch boeken, zelfstandig/ online incheck) of bijvoorbeeld door een 
economische crisis. Dit kan aanleiding zijn tot een reorganisatie of efficiëntieslag. In de meeste 
gevallen bedenkt, in reactie hierop, het topmanagement manieren om de organisatie beter te laten 
functioneren. Maar om deze veranderingen door te voeren in de organisatie moet er vaak intern 
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veel veranderen. En dat is lastig, want in de organisatie zijn het, buiten processen of de producten 
die veranderen, vooral de medewerkers die moeten veranderen!  
Het topmanagement kan wel van alles bedenken om te veranderen, maar mensen houden er van 
om alles hetzelfde te blijven doen... 
Aan de hand van vijf thema’s leiden we jullie door het ‘veranderlandschap’ en de belangrijkste 
aspecten van verandering. In deze module wordt verder gestreefd naar het genereren van 
‘inzichten van veranderingen uit de praktijk’. 
 
De coördinatoren zijn Theo van de Laar en Margo Askes. 
 
 
Vaardighedenlab  (2 ECTS) 
Het doel van het vaardighedenlab is het verder ontwikkelen van de gastgerichte en 
dienstverlenende houding in een multiculturele omgeving. Deze gastgerichte en dienstverlenende 
houding komt tot uiting tijdens de organisatie en uitvoering van een rondreis/rondleiding op een 
bestemming in Europa/Nederland. De logistiek ter plaatse, de sociale dynamiek binnen de groep, 
het ‘cultural aware’, duurzaam en commercieel handelen zijn onderdelen die, samen met de 
mondelinge (interculturele) communicatieve vaardigheden, in het Ad-vaardighedenlab getoetst 
worden. 
 
Studiereis  
In samenhang met de module Vaardighedenlab 1 wordt een studiereis georganiseerd. Onderdeel 
daarvan is het door de studenten voor te bereiden en uit te voeren tour. 
 
De coördinator is Dick van der Wal. 
 
 
Nederlands (2 ECTS) 
 
De student werkt aan kerntaak 03 (communiceert intern en extern tactvol op alle maatschappelijke 
niveaus en toont aan over een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid te 
beschikken; en kan samenwerken) en kerntaak 3.8 (uitvoering van een communicatieplan / 
marketingplan). We richten ons op zakelijk schrijven van (langere) teksten, besteden aandacht aan 
de opbouw en structuur van een rapport en aan het aantrekkelijk en correct formuleren. 
Hogeschooltaal is een gepersonaliseerd online oefenprogramma (overwegend zelfstudie) waarmee 
je je schriftelijke taalvaardigheid op peil houdt en/of kunt verbeteren, tevens vind je daar theorie 
over het samenstellen van een rapport. Taalvaardigheid is onlosmakelijk met 21st century skills 
verbonden. Taal bevordert communicatie, ICT-geletterdheid, sociale vaardigheden en 
probleemoplossend en kritisch denken. Het is een onmisbare skill die een centrale rol speelt bij de 
ontwikkeling tot kritische professional en onafhankelijk denkende wereldburger. 
 
De coördinator is Dick van der Wal. 
 
 
Engels (2 ECTS) 
Voor de modules Engels verwijzen we je naar de modulehandleidingen. 
 
 
Persoonlijke & Professionele Ontwikkeling 1 (2 ECTS) 
In de module PPRO1 leer je kritisch naar jezelf te kijken en jezelf te vragen wie je bent, wat je wilt, wat je 
kunt, wat je doet, wat je doel is en wat je daarvoor nodig hebt. Je leert je te verplaatsen in een ander, in 
een andere cultuur en in andere situaties (empathisch vermogen). Je ontwikkelt je leervermogen. 
Daarnaast werk je aan een kritische grondhouding, leer je om gefundeerde keuzes te maken en je 
aanpassings- en probleemoplossend vermogen verder te ontwikkelen.  
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Belangrijke elementen van PPRO1 zijn zelfsturing, zelfverantwoordelijkheid en reflectie. Reflecteren heeft 
te maken met het nadenken over en inzicht krijgen in jezelf. 
Het programma van PPRO1 bestaat uit workshops (bv. rond reflecteren, DISC en personal branding) en 
individuele gesprekken met je coach. Je coach begeleidt je bij je persoonlijke en professionele 
ontwikkeling. Gedurende de opleiding neem je steeds meer zelf de verantwoordelijkheid hiervoor. 
De coach is je eerste aanspreekpunt bij vragen of problemen met betrekking tot de opleiding, bijvoorbeeld 
bij het maken van (studie)keuzes of over je studievoortgang, maar ook bij vragen of problemen van 
persoonlijke aard. 

 

De coördinator is Sandra Gerrits. 
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3 Normering en toetsing 

3.1 Algemeen 

In jaar 1 zijn 60 ECTS te behalen. Hoe die studiepunten verdeeld zijn over de verschillende 
onderdelen van het programma, staat in het leerplan  (paragraaf 2.4). 
 

3.2 Wanneer heb je jaar 1 behaald? 
 
Je behaalt jaar 1 wanneer je 60 ECTS hebt. Hierbij geldt: 
 
> Je mag in totaal maximaal 10 ECTS compenseren, waarvan maximaal twee onderdelen uit het 

cluster “modulen” en maximaal  één onderdeel uit het cluster “‘talen/vaardigheden”; 
Compenseren houdt het volgende in: je hebt voor een module een eindcijfer tussen 4,5 en 5,4 
behaald. Dit eindcijfer mag je compenseren met een andere module binnen hetzelfde cluster 
waarvoor je een eindcijfer van 6,5 of hoger hebt. Als een modulecijfer uit deelcijfers bestaat, 
moet elk deelcijfer minimaal een 4,5 zijn. Door deze compensatie krijg je toch je studiepunten. 
Deze studiepunten worden in Osiris pas toegekend als je alle onderdelen van je eerste jaar hebt 
ingevuld; 

> Een onvoldoende voor de onderdelen “Persoonlijke en Professionele ontwikkeling” en 
“Professionele houding en vaardigheden” kan niet gecompenseerd worden; 

> Alle andere onderdelen moeten zijn behaald met een voldoende. 
 
Hoe de verschillende modules geclusterd zijn, vind je in het leerplan in paragraaf 2.4. 

 
3.3  Wanneer mag je NIET door naar het tweede jaar? ( = negatief bindend studieadvies) 
 
Je ontvangt een negatief bindend studieadvies wanneer je in de afrondingsweek (juli 2023) niet het 
1e jaar hebt behaald en er geen persoonlijke omstandigheden bekend zijn. 
 
Het ontvangen van een negatief bindend studieadvies betekent dat de student zijn studie aan de 
opleiding Associate degree Tourism Management moet staken en dat hij zich niet opnieuw kan 
inschrijven voor deze opleiding. 
 

3.4 Peildatum 
 
De examencommissie van de Academie Toerisme baseert haar adviezen op de gegevens, zoals die 
bekend zijn in de afrondingsweek van juli 2023. Studiepunten, die na die peildatum behaald worden, 
worden niet meegenomen in het advies. 
 

3.5 Tussentijds staken van de studie 
 
Indien je je voor 1 februari 2023 uitschrijft van de opleiding Associate degree Tourism Management, krijg je 
geen negatief bindend studieadvies. Je kunt je in het volgende studiejaar opnieuw aanmelden voor 
dezelfde opleiding. 
 
Indien je inschrijving tijdens het eerste jaar van de opleiding tussentijds na 1 februari 2023 wordt 
beëindigd, (door jezelf of door de instelling), dan wordt een negatief bindend studieadvies gegeven, tenzij 
de examencommissie anders beslist op advies van de studentendecaan. 
 
Studenten met een Havo-diploma voor wie het 1e jaar te zwaar blijkt te zijn, kunnen meteen na blok 
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1 overstappen naar De Rooi Pannen en daar verder gaan met een maatwerktraject voor havisten. 
Wanneer de groepsgrootte het toelaat, kun je in week 43 instromen bij De Rooi Pannen in Breda. 
 
Contactpersoon voor nadere informatie: Cindy Winters (winters.c@buas.nl). 
 

3.6 Waarschuwen 
 
Uiterlijk 1 februari 2023 ontvang je een tussentijds advies. Dit advies is gebaseerd op het aantal 
studiepunten dat je halverwege het jaar behaald hebt. Het advies dient als waarschuwing voor het 
bindend studieadvies dat op het eind van het jaar uitgebracht wordt. 
    

3.7 Persoonlijke omstandigheden 
 
Er kunnen zich situaties voordoen in de privésfeer die jou structureel belemmeren in je studie en 
waardoor je niet aan de norm kunt voldoen of voortijdig je studie moet staken. Denk daarbij aan: 
 
> ziekte of zwangerschap 
> handicap of chronische ziekte  
> bijzondere familieomstandigheden 
> bestuursactiviteiten 
 
In een dergelijk geval kan de examencommissie besluiten om af te wijken van de norm of een negatief 
bindend studieadvies op te schorten. 
Persoonlijke omstandigheden dienen zo spoedig mogelijk na het intreden ervan gemeld te worden bij de 
studentendecaan. Alleen dan kan de examencommissie de omstandigheden betrekken in haar besluit 
omtrent het bindend studieadvies. In haar besluitvorming “weegt’ de examencommissie de aard van de 
omstandigheden in relatie tot de studieresultaten, waarbij gemeld moet worden dat een studentendecaan 
alleen met toestemming van een student de omstandigheden mag delen met anderen binnen de 
organisatie. 
 
De studentendecaan heeft als taak om in overleg met de student te komen tot realistische afspraken over 
de studievoortgang. Je bent zelf verantwoordelijk voor het naleven van deze afspraken, waarbij de 
studentendecaan je uiteraard wil ondersteunen. Studentendecanen brengen gevraagd en ongevraagd 
advies uit aan de examencommissie. 
 
Studentendecanen kunnen vragen om een medische of psychologische verklaring. 
 

3.8 Regels rondom beoordeling en tentamens 
 
Hieronder staan de meest relevante zaken rondom beoordeling en tentamens  
vermeld. De volledige tekst is te vinden in BUas tentamenreglement op LMS. Daar vind je ook de Onderwijs- 
en Examenregeling (OER). 
 
Tentamenkansen 
Iedere student heeft voor elk studieonderdeel recht op twee (tentamen)kansen per studiejaar. 
 
De student kan alleen deelnemen aan tentamens die voor hem ingeroosterd staan. De 
tentamenperiodes zijn te vinden in de jaarplanning (zie paragraaf 1.3). 
Het is niet mogelijk om aan tentamens deel te nemen bestemd voor andere studenten. 
 
Indien een student  niet kan deelnemen aan een schriftelijk tentamen en er sprake is van persoonlijke 
omstandigheden en/of overmacht, dan dient hij dit ALTIJD ZO SPOEDIG MOGELIJK nadat zij zijn ontstaan, 
te melden en te bespreken met de studentendecaan. Op advies van de studentendecaan kan vervolgens 
bij de examencommissie een verzoek voor een extra gelegenheid ingediend worden. 
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Indien de examencommissie van mening is dat er sprake is van persoonlijke omstandigheden en/of 
overmacht, dient de student eerst deel te nemen aan de eerstvolgende gelegenheid voor dit tentamen. Als 
er in het lopende studiejaar geen gelegenheid meer wordt geboden voor dit  tentamen, dan kan door de 
examencommissie een extra gelegenheid worden aangeboden.  
Zie ook OER artikel 4.3, 4.4 en 5.6 lid 2 en 3. 
 
De momenten van deze extra gelegenheid staan in de jaarplanning vermeld. 
 
Inschrijven 
Het tijdig inschrijven voor tentamens, in welke vorm dan ook, is voor alle studenten verplicht en een 
voorwaarde om een beoordeling toegekend te krijgen in Osiris. De student wordt centraal ingeschreven 
voor de eerste kans van een (deel)tentamen op het moment dat de cursus in het curriculum wordt 
aangeboden. Dit geldt voor schriftelijke en mondelinge toetsen, presentaties, opdrachten, portfolio’s etc. 
 
De student dient zichzelf in te schrijven voor een hertentamen.  De inschrijving voor schriftelijke 
tentamens is gebonden aan registratieperiodes. 
Alle overzichten per programma en jaar met cursuscodes en registratieperiodes worden gepubliceerd op 
LMS> Information sources> Academy for Tourism - Documents> Academy Information> Osiris Information 
> Exams > Course codes, exam and registration periods. 
 
De inschrijving voor alle overige hertentamens (bijvoorbeeld, mondelingen, opdrachten, presentaties etc.) 
staat het hele jaar open.  
 
Studenten worden aan het begin en aan het einde van een inschrijvingsperiode voor hertentamens hierop 
geattendeerd middels een mail vanuit Osiris. 
 
Mocht inschrijving voor een hertentamen niet mogelijk geweest zijn door persoonlijke omstandigheden 
dan kan de student de examencommissie verzoeken om alsnog de mogelijkheid te krijgen om te mogen 
inschrijven.   
 
Mocht inschrijving voor een schriftelijk  hertentamen niet mogelijk geweest zijn dan kan de student zich 
alsnog tegen betaling inschrijven bij het Examcenter. Dit is mogelijk tot uiterlijk vijf werkdagen voor 
aanvang van de periode waarin het tentamen wordt gehouden. 
 
Legitimeren 
Tijdens alle tentamens is legitimatie met een  legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) 
verplicht. Dit legitimatiebewijs wordt gecontroleerd voor aanvang van het tentamen. Indien bij deze 
controle blijkt dat de student niet voorkomt op de presentielijst (en zich niet heeft ingeschreven via Osiris) 
wordt hij niet toegelaten tot het tentamen. 
 
Beoordeling 
Het hoogst behaalde cijfer telt, een voldoende mag dus herkanst worden (profielverbetering).  
 
Afronding 
Eindcijfers worden afgerond (scores lager dan 5,5 worden naar beneden afgerond).  
 

Inzage 
Studenten hebben recht op inzage. Die inzage moet minimaal drie werkdagen voor de herkansing worden 
aangeboden. Inzage kan op verschillende manieren georganiseerd worden. Studenten hebben het recht 
hun eigen tentamen in te zien. Het moment van inzage wordt bepaald door de docent  (zie OER, art. 5.11). 
 
Fraude 
De opleiding neemt fraude zeer serieus en bij (het vermoeden) van fraude wordt altijd de 
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examencommissie ingeschakeld. 
Fraude leidt tot sancties. De zwaarte van de sanctie wordt bepaald door de examencommissie nadat de 
student en eventueel andere betrokkenen gehoord zijn. 
 
Tot fraude rekenen we bijvoorbeeld het overnemen van elkaars antwoorden tijdens het tentamen of het 
gebruik van niet-toegestane hulpmiddelen tijdens een tentamen. Maar de meest voorkomende vorm van 
fraude betreft het verstrekken en overnemen van teksten. Daar wordt intensief op gecontroleerd. 
 
Zowel degene(n) die teksten overnemen als degene(n) die teksten beschikbaar stellen worden 
gesanctioneerd. Neem geen enkel risico: stel geen eigen verslagen ter beschikking aan andere studenten, 
ook niet om het als voorbeeld te laten dienen. Ook het kopiëren van teksten uit boeken en websites 
zonder bronvermelding wordt gezien als fraude. 
 
Zie OER art. 5.15 voor definitie van en procedure rondom fraude. 
 

3.9 Regelingen in het geval van persoonlijke omstandigheden 
 
Tentamenverlenging  
Tentamenverlenging kan aangevraagd worden door: 
 
> Studenten met een functiebeperking (bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, chronische ziekte, 

psychische klachten) 

> Studenten met Nederlands als 2e taal. 
> Studenten met andere redenen op advies van de studentendecaan. 
 
Een studentendecaan verleent pas officieel toestemming voor tentamenverlenging als een student een 
medische verklaring, een psychologische verklaring en/of een orthopedagogisch onderzoeksrapport kan 
overleggen van een officieel geregistreerd onderzoeksinstituut of van een BIG-geregistreerde 
zorgverlener. 
 
 
3.10 Regels rondom aanwezigheid en groepswerk 
 
Voor de volgende onderdelen geldt een aanwezigheidsplicht: 
> E-Lab  De 3 trainingen presentatievaardigheden zijn verplicht. Het missen van 1 van de 3 trainingen 

resulteert in het volgen van een zogenaamde bezemklas presenteren. 
> PPRO 
> PHV? 
> Events  
> Studiereis 
> Gastcolleges 
 
Nadere informatie hierover vind je in de modulehandleiding van de betreffende module. 
 
Voor de goede orde: ook voor onderdelen waarvoor geen aanwezigheidsplicht geldt, verwachten wij dat 
studenten aanwezig zijn en zich goed voorbereiden.  
 
Een docent, die beoordeelt dat een student zich niet of matig heeft voorbereid, kan hem de toegang tot de 
betreffende les ontzeggen. De student mag, indien hij zich goed voorbereidt, wel deelnemen aan een 
volgende bijeenkomst. 
 
Bij sommige modules werk je samen aan opdrachten. Hiervoor gelden bepaalde regels, die je kunt vinden 
in de zogenaamde “Red Alert procedure”, zie bijlage 3. 
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3.11 Vrijstellingen 
 
Vrijstellingen worden in het 1e jaar beperkt verleend. 
De examencommissie kan op schriftelijk verzoek van een student vrijstelling verlenen voor  één of meer 
modules uit het examenprogramma. Wanneer de student hiervoor in aanmerking denkt te komen, kan hij 
hiertoe een verzoek indienen bij de examencommissie via het formulier op LMS. 
Dit verzoek dient binnen één collegeweek na aanvang van de onderwijseenheid waarvoor het verzoek geldt 
ingediend te worden conform de eisen die de examencommissie daaraan stelt (zie OER art. 5.13). 
 

3.12 Beroepsprocedures 
 
Aan het eind van het eerste studiejaar geeft de examencommissie namens de hogeschool een bindend 
studieadvies aan studenten die niet voldoen aan de norm zoals beschreven in paragraaf  3.2 en 3.3. Dit advies is 
bindend volgens de normen, vastgesteld door het instellingsbestuur. 
 
Wanneer je het niet eens bent met het verkregen advies van de examencommissie, heb je de mogelijkheid 
om schriftelijk bezwaar aan te tekenen en dit in te dienen bij de College van Beroep voor de examens 
Breda University of Applied Sciences (binnen 6 weken na dagtekening van de mail die je via Osiris 
ontvangt). 
  



 

  

 




