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1.3 Jaarplanning jaar 2 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 > 2022-2023 year planning 
 

 

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 2 Associate Degree Tourism Management 2022-2023 
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Module Osiriscode Modulecoördinator ECTS 
Stage CADT2.STAGE-01 Marieke Hommelberg 30 
    
Online Consumenten 
Onderzoek 

CADT2.OCO-01 Joyce Zengerink 4 

Financieel Management 2 CADT2.FINM2-02 Janine Wynia 4 
Online Marketing & 
Communicatie 2 

CADT2.OMC2-01 Remco Wachelder 4 

    
Design Platform Ad CADT2. AFST-01 Nicole Disseldorp 12 

     

     

   
CL

U
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ER
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Engels D CADT2.ENGD-01 Ferdaous Alami 2 

Engels E CADT2.ENGE-01 Goksel Gocer 2 

    

     

   
   

   
PP

RO
 Persoonlijke & Professionele 

Ontwikkeling 
CADT2.PPRO-01 
 

John van Ierland 2 

TOTAAL    60 
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2.5 De opbouw van jaar 2 
 
Het tweede studiejaar bestaat uit zes blokken van elk zes weken. Gedurende de eerste 
drie blokken ben je op stage.  
 
Vanaf blok 4 ben je weer terug op school en krijg je drie algemene modules en twee 
modules Engels aangeboden (in de blokken 4 en 5). Daarnaast start je in blok 4 met het 
Design Platform Ad  waarmee je in de blokken 5 en 6 verder gaat en waarmee je eind blok 
6 afstudeert. De module Persoonlijke en Professionele Ontwikkeling (PPRO) loopt als een 
lint door de blokken 4, 5 en 6. 
 
Voor de start van de colleges ben je ingedeeld in een klas die ongeveer 20 studenten telt. 
De klassamenstelling is willekeurig, maar er wordt wel rekening gehouden met een 
evenredige man-vrouw-verdeling. 
 
Hieronder vind je een overzicht van de indeling van jaar 2. 
 

 

 
 
2.6 Inhoudsbeschrijving modules 
 
In deze paragraaf vind je een beschrijving van de globale inhoud van de modules in jaar 2. 
Bij elke module wordt het aantal studiepunten (ECTS) vermeld. 
Uitgebreide informatie over de modules vind je in de modulehandleiding. Er wordt van je 
verwacht dat je de beschikbare informatie op grondig leest, voordat je met het 
programma aan de slag gaat. 
 

 Blok 1 Blok 2 Blok 3  Blok 4 Blok 5 Blok 6 

Ad 

STAGE STAGE STAGE 

FINANCIEEL 
MANAGEMENT 2 

(FINM2) 
 

DESIGN 
PLATFORM Ad 

(AFST) 

DESIGN 
PLATFORM Ad 

(AFST) 

DESIGN 
PLATFORM Ad 

(AFST) 

   

ONLINE 
CONSUMENTEN 

ONDERZOEK 
(OCO) 

ONLINE 
MARKETING & 
COMMUNICAT

IE 2 
(ONMC2) 

 
 
 

DESIGN 
PLATFORM Ad 

(AFST) 

   
ENGELS D 

(ENGD) 
 

ENGELS E 
(ENGE) 

 
 

 
   

PERSOONLIJKE & PROFESSIONELE ONTWIKKELING 
(PPRO) 
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Stage (30 ECTS) 
Het gehele eerste semester van jaar 2 ben je op stage (20 weken, 30 ECTS). Deze stage kan in 
Nederland of in het buitenland plaatsvinden. De organisatie vindt plaats door het 
Praktijkbureau van de Academie voor Toerisme. De medewerkers van het Praktijkbureau 
brengen je door middel van diverse voorlichtingen en het uitbrengen van een studiehandleiding 
voor de stage op de hoogte van alle ins- en outs. 
 
De coördinator is Marieke Hommelberg. 
 
 
Financieel Management 2 (4 ECTS) 
In deze module ga je aan de slag met diverse soorten kosten en budgetten. Je krijgt inzicht in 
hoe een kostprijs bepaalt wordt. Je leert de financiële gevolgen van managementkeuzes te 
berekenen en te beoordelen. 
 
De coördinator is Janine Wynia. 
 
 
Online Consumentenonderzoek (4 ECTS) 
Het doel van deze module is dat je inzicht krijgt in online consumentengedrag, toegespitst op 
social media. Om hier inzicht in te krijgen gebruiken we kwantitatieve onderzoeks-tools (zoals 
data analyse). 
 
De coördinator is Joyce Zengerink. 
 
 
Online marketing en Communicatie 2 (4 ECTS) 
Inzicht in de strategische (online) marketing van toeristisch –recreatieve bedrijven. 
 
De coördinator is Remco Wachelder. 
 
 
Engels D en Engels E 
In de taalmodulen wordt aan de mondelinge en schriftelijk taalbeheersing gewerkt. 
 
De coördinator voor Engels D is Ferdaous Alami, voor Engels E Goksel Gocer. 
 
 
Design Platform Ad (12 ECTS) 
 
Je werkt een opdracht van een bedrijf uit om een nieuw of verbeterd product, dienst of 
organisatieproces te ontwikkelen. De gebruikte methodiek is die van design thinking en learning 
communities. Het Design Platform Ad strekt zich uit over de blokken 4, 5 en 6. Tijdens de stage 
in semester 1 kun je bij je stagebedrijf een opdracht werven. 
 
De coördinator is Nicole Disseldorp. 
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Persoonlijke en professionele ontwikkeling (2 ECTS) 
 
Met behulp van communicatie - en presentatie vaardigheden en belevingstrajecten ga je 
reflecteren op de studie en vooruitkijken naar het laatste half jaar van jouw studie inclusief 
eindopdracht en het verdere leven zowel werk als studie gerelateerd.  
 

De coördinator is John van Ierland. 

 
2.7 Doorstuderen na de Associate degree? 

 
Wil je na de Associate degree doorstuderen in de bachelor dan kun je instromen in jaar 3 van 
de bacheloropleiding. Je moet hiervoor de opleiding Associate degree Tourism Management 
volledig afgerond hebben.  
 
Je maakt een keuze voor twee van de vier specialisaties van jaar 3: een keuze uit E- Tourism of 
Tourism Business voor semester 1 van jaar 3, en een keuze uit Tourist Experience of Design & 
Development voor semester 2 van jaar 3. Daarnaast krijg je in jaar 3 nog één module van 4 
ECTS aangeboden, specifiek voor Ad studenten die doorstromen naar de bacheloropleiding 
Tourism Management. Om je te helpen deze keuzes te maken, wordt een 
informatiebijeenkomst gehouden aan het begin van blok 4. 
Omdat je in de Associate degree al op stage bent geweest ga je dit niet nogmaals doen in jaar 3 
(zoals de bachelorstudenten dat wel doen). 
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3 Normering en toetsing 

3.1 Algemeen 

In jaar 2 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 2 behaald? 
 
Je behaalt jaar 2 wanneer je 60 ECTS hebt. Hierbij geldt: 
 
> In jaar 2 zijn géén compensatiemogelijkheden 
   
3.3 Regels rondom beoordeling en tentamens 
 
Hieronder staan de meest relevante zaken rondom beoordeling en tentamens  
vermeld. De volledige tekst is te vinden in het 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 LMS voor de meest actuele versie van de 
jaarplanning). 
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. 
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. 
 
Vertraging bij het openbaar vervoer, vertraging door een file e.d. worden niet als overmacht 
gezien. 
Zie ook OER, Hoofdstuk 5. 
 
De momenten van deze extra gelegenheid worden in september gecommuniceerd. 
 
Inschrijven 
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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 
hertentamens 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 e-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 hertentamen niet mogelijk geweest zijn dan kan de student zich 
alsnog tegen betaling inschrijven bij het Exam center. 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 
examencommissie ingeschakeld. 
Fraude leidt tot sancties. De zwaarte van de sanctie wordt bepaald door de examencommissie 
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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. 
 
3.4 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. 
 
 
3.5 Regels rondom aanwezigheid en groepswerk 
 
Voor de volgende onderdelen geldt een aanwezigheidsplicht: 
> PPRO 
> 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 1. 
 
 



 

  

 




