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HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN 

 

Artikel 1. Toepassing van de regeling 
 

De bepalingen van het onderwijsreglement zijn van toepassing op alle cohorten studenten, het onderwijs, 

de tentamens en de examens van de opleiding(en) zoals beschreven in dit Onderwijs en Examenreglement 

(OER). 
 

Het Onderwijs- en Examenreglement 2019-2020 is door het bestuur goedgekeurd op 1 Oktober 2019, 

treedt in werking op 1 Oktober 2019 en blijft van kracht tot de eerstvolgende uitgave. 

 

Het Onderwijs- en Examenreglement legt de rechten en de plichten van studenten van de HBO/Bachelor-

(deeltijd) opleiding BUSINESS ICT MANAGEMENT vast, evenals de daaruit voortvloeiende verplichtingen 

van het college van bestuur, de directeur, de commissies en medewerkers van de opleiding. 

 

 

IMIT ORGANOGRAM 
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Artikel 2. Begripsbepalingen 
 

In deze regeling wordt verstaan onder 
 

Accreditatie:  

De formele erkenning van een opleiding op grond van een beslissing van een onafhankelijk orgaan waar-

mee wordt vastgesteld dat de opleiding voldoet aan vooraf vastgestelde minimale niveau- en kwaliteits-

vereisten; 
 

Activiteitenrooster: 

Een rooster inhoudende  de collegedagen en de vakken die op gezette tijden verzorgd worden; 
 

ADV: 

Algemene Docenten Vergadering; 
 

Afstudeercommissie: 

Een afstudeercommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van het afstudeerproces, waaronder het 

geven van voorlichting aan studenten, het bepalen van de periode waarin de student mag afstuderen, het 

toewijzen van begeleiders, het maken van roosters voor de afstudeerzittingen en het organiseren van di-

ploma-uitreikingen; 
 

Afstudeeronderzoek:   

Het afstudeeronderzoek wordt verwoord in een scriptie welke na verdediging voor een examencommissie  

(mits aan vereisten is voldaan) recht geeft op het Bachelor-diploma;  
 

Afstudeeropdracht: 

De afronding van het totale verwervingsproces van de competenties bestaande uit een werkonderzoek, 

waarin de meeste kernkwalificaties van de opleiding aan bod komen, afgerond met een verslag en een 

presentatie; 
 

Afstudeerrichting:  

Een programmadeel van de hoofdfase van de opleiding dat een eigen naamsaanduiding heeft, die op het 

diploma vermeld wordt; 
 

Bedrijfsverklaring: 

Een verklaring van de werkgever dat de student een zekere werkervaring heeft opgedaan; 
 

Beoordelingscommissie:  

Een beoordelingscommissie wordt door de examencommissie in voorkomende gevallen benoemd bij een 

mondeling tentamen, presentatie of demonstratie. Een beoordelingscommissie treedt ook op bij toetsing 

en toelating van nieuwe studenten. De examencommissie  benoemt de voorzitter en de secretaris van 

de beoordelingscommissie. 
 

Bevoegd gezag:  

Het bestuur; 
 

Bijspijkervak:  

Een vak met als doel een achterstand op een bepaald gebied, anders dan een deficiëntie, bij te werken; 
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Bindend studieadvies: 

Een afwijzing met betrekking tot de voortzetting van de opleiding, voor of aan het einde van het eerste 

jaar van inschrijving welke een bindend karakter heeft; 

 

Certificaat:  

Schriftelijk bewijs van een met gunstig gevolg afgelegd examen waarmee een vak of module van de studie 

wordt afgerond ; 

 

College: 

Een bijeenkomst van één of meer studenten en/of één of meer docenten waarbij overdracht van kennis 

of informatie plaatsvindt; 
 

Collegejaar:  

Het tijdvak van 48 effectieve weken; 
 

Collegerooster:  

Een rooster (activiteitenrooster) inhoudende  de collegeperioden bij IMIT;  
 

Commissie van Beroep: 

De commissie van beroep wordt ingesteld door het bestuur. De commissie bestaat uit tenminste drie (3) 

leden: een voorzitter, een secretaris en een gewoon lid. De beslissing van de Commissie van Beroep is 

bindend. 
 

Curriculum: 

De beschrijving van de volgorde van de vakken, verdeeld over de gehele opleiding bij een studierichting; 
 

Cursist:  

Hij/zij die is ingeschreven aan het Institute of Management en Information Technology (IMIT) en zijn/haar 

cursusgeld betaald heeft voor het volgen van onderwijs en/of het afleggen van de toetsen van het vak, de 

module en/of (deel) opleiding, waarvoor de cursist staat ingeschreven; 

 

Deelcertificaat:  

Schriftelijk bewijs van een met gunstig gevolg afgelegd deelexamen waarmee het praktijkdeel van de stu-

die wordt afgerond ; 
 

Jaarcertificaat 

Schriftelijk bewijs van voldaan te hebben aan de volgens het jaarprogramma minimaal te behalen studie-

punten per jaar waarmee een deel van de studie wordt afgerond . 
 

Deeltentamen:  

Een door de docent aangegeven tentamen welke tezamen met andere tentamens, volgens een door de 

docent aangegeven berekeningsmethode uiteindelijk geldt als één tentamen; 
 

Deeltijdse opleiding: 

Een opleiding die zodanig is ingericht dat rekening is gehouden met de mogelijkheid dat de student ook in 

beslag kan worden genomen door andere werkzaamheden dan onderwijsactiviteiten; 
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Deficiëntie: 

Een in het eindexamenpakket van de vooropleiding ontbrekend vak dat is aangewezen als één der in het 

eindexamenpakket van de vooropleiding vereiste vakken voor toelating tot een opleiding als bedoeld in 

artikel 1 van deze regeling; 
 

Deficiëntievak: 

Een vak, die aangeboden wordt om een deficiëntie op te heffen en welke voor het einde van het eerste 

jaar een voldoende resultaat moet hebben; 
 

Diploma: 

Schriftelijk bewijs van een met gunstig gevolg afgeronde studie; 
 

Directeur:  

Degene die belast is met de dagelijkse leiding van het instituut; 

 

Docent: 

Hij / zij die door het bestuur d.m.v. een aanstelling als docent verbonden is aan de opleiding. Op het mo-

ment dat er ingehuurd is maakt hij / zij deel uit van het korps; 

 

Examen:  

Een formele toetsing of de student alle vakken behorende tot een bepaalde fase met een voldoende re-

sultaat heeft afgelegd dan wel vrijstelling heeft verkregen; 
 

Examencommissie:  

Een commissie die belast is met de organisatie en de coördinatie van de tentamens en vaststelt of aan de 

exameneisen is voldaan. De examencommissie stelt verder vast of een student voldoet aan de voorwaar-

den voor het verkrijgen van de bachelorgraad. De examencommissie schrijft het diploma uit. De examen-

commissie is eveneens de instantie waarbij een student bezwaar kan indienen indien hij het niet eens is 

met de gang van zaken tijdens het afstudeertraject, de afstudeerzitting of met de beoordeling die door de 

examinatoren is gegeven voor (een onderdeel van) het afstudeerwerk; 
 

Examenwerk: 

Alle activiteiten van de student, die leiden tot het al dan niet behalen van studiepunten voor de opleiding, 

waarvoor de student staat ingeschreven; 
 

Examinator:  

Een docent, beoordelingscommissie of andere aangewezen persoon die met het verzorgen van onderwijs 

in een opleiding is belast en die optreedt als beoordelaar van een student in een toetssituatie; 
 

Fraude: 

Het overnemen van teksten, structuren of betoog van anderen zonder vermelding en/of duidelijke functie 

in de tekst kan aangemerkt worden als plagiaat en is derhalve een geval van fraude. Het met opzet afwijken 

van het examenreglement met het doel er zelf of anderen voordeel van te behalen of laten behalen; 

 

Hertentamen:  

Een hertentamen volgt na het tentamen en dient om de voor het tentamen ingeschreven en afgewezen 

kandidaten nogmaals in de gelegenheid te stellen de voorgeschreven norm te behalen; 
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Instroomtoets:  

Een toets - ook bekend als de 21+ toets -  die moet vaststellen of het vooropleidingsniveau van een aan-

komende student overeenkomt met dat van een HAVO-, VWO- of MBO-niveau. Bij het behalen van een 

voldoende resultaat, kan de student worden toegelaten tot de IMIT HBO/Bachelor-(deeltijd) opleiding 

BUSINESS ICT MANAGEMENT; 
 

ITP onderwijsmodel 

Het ITP (Information Technology Project) onderwijsmodel houdt in dat vanuit een brede gezamenlijke 

technische basis waarin tevens integraal oriëntatie plaatsvindt op het gehele vakgebied van ICT-

infrastructuur en bedrijfsprocessen, met toenemende complexiteit wordt gewerkt aan specialisa-tie, die 

tenslotte wordt uitgewerkt in projecten waarbij integratie plaatsvindt met de overige ICT-

architectuurlagen. 
 

Kandidaat:  

Een student die deelneemt aan een tentamen of examen; 

 

Keuzevak:  

Een vak dat deel uitmaakt van een door de opleiding, sector of hogeschool geselecteerd aanbod van vak-

ken, waaruit de student binnen de vrije keuzeruimte in het onderwijsprogramma van de opleiding zelf kan 

kiezen. Van dit type vak dient altijd een voldoende resultaat behaald te worden; 

 

Leerplan 

Een leerplan omschrijft de leerdoelen en de route om aan het eind van de opleiding aan de eindtermen te 

voldoen. 
 

Leerweg 

Een leerweg bestaat uit programma-onderdelen die leiden tot Jaarcertificaten , en uiteindelijk tot het di-

ploma Bachelor of ICT.  
 

Leerwijzer (vakkenbeschrijving):  

Een uitgebreide beschrijving van een vak, waarin doel(en), werkvorm, beginvereisten, leerstof en leerin-

houd, studiebelasting, contacttijd, zelfstudietijd, docent- en studentactiviteiten, wijze van toetsing, beoor-

deling en toetsvoorbereiding zijn beschreven; 
 

Limiter 

Een student die de (afgesproken) studieduur heeft overschreden.  
 

Minister:  

De Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur; 

 

Ministerie:  

Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur; 
 

OER: 

Het Onderwijs en Examenreglement; 
 

Office 365: 

Een verzameling van – online- internet-communicatie, multimedia en onderwijsdiensten, bedoeld voor 

het Instituut, docenten, studenten en overige actoren; 
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Onderwijsinstelling:  

De onderwijsinstelling  is: ,, STICHTING M.I.T. INSTITUTE ''. De stichting staat in het  Openbaar Stichtin-

genregister ingeschreven onder nummer 20667. De stichting (instelling)  presenteert zich naar buiten toe 

als: IMIT (Institute of Management & Infor-mation Technology); 
 

Onderwijsperiode:   

Een in het college (activiteiten) rooster opgenomen tijdvak van 12 weken waarin de studie plaatsvindt; 
 

Onderwijsprogramma:   

Alle vakken van de opleiding tezamen, ook wel het Deeltijds studieplan van de opleiding genoemd; 
 

Opleiding:   

Een samenhangend geheel van vakken, gericht op de verwezenlijking van welomschreven doelstellingen 

op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden; 
 

Practicumvak:   

Een praktische oefening in een van de volgende vormen: 

-het uitvoeren van een onderzoek/opdracht; 

-het maken van een werkstuk; 

-het deelnemen aan veldwerk; 

-het deelnemen aan een excursie; 

-het doorlopen van een stage; 

-of het deelnemen aan een onderwijsleeractiviteit gericht op het bereiken van bepaalde vaardigheden; 
 

Tentamenrooster: 

Een rooster inhoudende  de tentamendata en de paper/ verslag inleverperioden bij IMIT; 
 

Trainee:  

Hij/zij die is ingeschreven aan het Institute of Management en Information Technology (IMIT) en zijn/haar 

cursusgeld betaald heeft voor het volgen van onderwijs en/of het afleggen van de toetsen van het vak, de 

module en/of (deel) opleiding, waarvoor de trainee staat ingeschreven; 
 

Programma 

Afgerond onderdeel van het geïntegreerd curriculum; 
 

Programma van eisen:   

Een formele toetsing door de examencommissie of de student aan de beoordelingsregels m.b.t. de resul-

taten voor de vakken heeft voldaan  zodat alle daarvoor geldende studiepunten aan de student toegekend 

kunnen worden; 
 

Project/Practicum: 

Een onderwijsvorm waarbij in teamverband of individueel aan een praktische opdracht wordt gewerkt 

binnen het kader van de regels die gelden;  
 

Projectboek/reader: 

Een volledige beschrijving van een projectopdracht; 
 

Quality board: 

Het orgaan ingesteld door het bestuur, welke waakt over de kwaliteit van de opleidingen en de dienstver-

lening in het algemeen; 
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Secretariaat: 

De instantie die verantwoordelijk is voor het plannen, uitzetten en coördineren van de administratieve en 

logistieke activiteiten met betrekking tot het instituut. 
 

Sector:  

Een organisatieonderdeel van het Institute of Management and Information Technology (IMIT), bestaande 

uit één of meer opleidingen; 
 

Specialisatie:  

Een afstudeerrichting binnen de gekozen studierichting; 
 

Student:  

Hij/zij die is ingeschreven aan het Institute of Management en Information Technology (IMIT) en zijn/haar 

collegegeld betaald heeft voor het volgen van onderwijs en/of het afleggen van de toetsen van de oplei-

ding, waarvoor de student staat ingeschreven; 
 

Studentenvertegenwoordiger: 

Een door IMIT studenten gekozen studentvertegenwoordiger die functioneert als aanspreekpunt tussen 

de studenten en de directie c.q. bestuur.  
 

Studieadvies:  

Een schriftelijk (of digitaal) advies, uitgebracht aan het einde van een studiejaar. In het het eerste jaar van 

inschrijving kan over voortzetting van de studie, hieraan een bindende afwijzing worden verbonden. 
 

Studiegids:  

Een (digitaal) document, dat door de opleiding wordt uitgebracht, waarin een aantal artikelen van deze 

regeling voor de betreffende opleiding wordt uitgewerkt; 

 

Studiejaar:  

Een deel van het driejarige, onderwijsprogramma van een opleiding dat in principe een omvang van een 

vast aantal studiepunten heeft; 
 

Studieplan: 

Het studieprogramma (vakken) van een studierichting; 
 

Studieprogramma:  

Een opsomming van duidelijk beschreven leereenheden (vakken) en activiteiten die tezamen een studie-

richting gestalte geven. De curricula van alle door het IMIT aangeboden opleidingen (studierichtingen) 

tezamen. In het studieplan en de leeswijzers zijn het curriculum en alle vakbeschrijvingen van een studie-

richting opgenomen; 
 

Studiepunt:  

De grootheid waarin studielast wordt uitgedrukt; één studiepunt komt overeen met 28 uur studieactivi-

teiten (28 sbu/ Studiebelastingsuur);  
 

Studierichting:  

Een van de opleidingen waarvoor het Institute of Management en Information Technology (IMIT) opleidt; 
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Studierichtingscoördinator:  

Een docent die hoofd is van een studierichting. Hij/zij staat hiërarchisch tussen de directie en de overige 

docenten; 
 

Surveillant:  

Degenen die tijdens de tentamens of examens als getuigen en toezichthouders optreden en als zodanig 

door de directie zijn aangewezen; 
 

Tentamen: 

Een toetsing van verworven kennis. Een schriftelijke (of digitaal) of mondelinge toets en/of een serie werk-

opdrachten over de leerinhoud van één of meerdere vakken; 
 

Tentamenperiode:  

Een periode bestaande uit maximaal zes weken in een onderwijskwartaal waarin de toetsing (tentamens, 

hertentamens e.d.) van een onderwijsperiode wordt georganiseerd; 
 

Tentamenrooster:  

Een rooster inhoudende  de tentamenperioden bij IMIT; 
 

Toets:  

Een (online) onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student zoals die beschreven 

staan in de vakbeschrijving van een vak, alsmede de beoordeling van dat onderzoek; 
 

Tutor: 

Een door het bestuur aangewezen functionaris of functionarissen, die belast is of zijn met de zorg voor de 

begeleiding van studenten. Deze functionaris(sen) is/zijn tevens betrokken bij het verhogen van het niveau 

van de student in het algemeen;  
 

Uitreiking:  

De individuele overhandiging van het diploma of certificaat aan de student; 
 

Vak:  

Een onderwijseenheid, welke qua doelstellingen, leerinhouden, toetsing een bepaalde tijdsomvang heeft. 

Dit kan zijn een vak, een vakonderdeel of een project; 
 

Vooropleidingstoets:  

Een toets die moet vaststellen of het vooropleidingsniveau van een aankomende student overeenkomt 

met dat van een HAVO-, VWO- of MBO-niveau. Aankomende studenten dienen ook over basiskennis ICT 

te beschikken. Bij het behalen van een voldoende resultaat, kan de student worden toegelaten tot de 

gewenste opleiding; 
 

Vrijstelling:  

Het verkrijgen van studiepunten, die behoren bij een vak zonder dat de toets, tentamen of presentatie 

(eventueel in haar geheel) is afgelegd;  
 

Zij-instromer: 

Een student, die tengevolge van een diploma van een Instituut en/of werkervaring op een hoger onder-

wijsniveau dan de eerste periode van het eerste jaar, voor het eerst bij IMIT wordt ingeschreven en stu-

denten die instromen tengevolge van ICT diploma’s/certificaten/ getuigschriften voor de vakken op tech-

nisch/operationeel niveau. 



9 

 

Onderwijs en Examenreglement 2019-2020 zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur  

 

HOOFDSTUK 2: ONDERWIJS 

Artikel 3. Doel van de opleiding 
Het doel, het beroepsbeeld, de eindtermen en de kernkwalificaties van een bedrijfsgerichte ICT-

Management opleiding die voldoet aan internationale standaarden. 
 

Artikel 4. Structuur van het onderwijs 
 

De eindtermen c.q. eindkwalificaties van de HBO opleiding zijn gebaseerd op de “Dublin Descriptoren”, 

waarbij het onderwijsprogramma is opgebouwd uit algemene- en kerncompetenties. De studielast van de 

opleiding bedraagt in totaal 240 ECTS (Internationale European Credit Transfer System). Voor het totaal 

aan vakken kan 180 studiepunten behaald worden, terwijl voor stage en/of werkervaring 30 en voor de 

afstudeeropdracht 30 studiepunten worden toegekend.  Een studiepunt of credit staat dan voor 28 uur 

studie-inspanning. Voor de hele opleiding bestaat de studielast dan uit  (240*28)  6720 aan uren. Aan 

colleges worden ca. 600 uren besteed. De overige uren zijn voor zelfstudie en worden besteed aan  het 

verwerven van voor de studie relevante kennis en vaardigheden tijdens het werk en in projecten, onder-

zoek, opdrachten en voorbereiding lessen en tentamens, waarbij geen docent of begeleider aanwezig is.  

 

Het eerste collegejaar heeft een omvang van 60 studiepunten en is zodanig ingericht dat er sprake is van 

het verkrijgen van inzicht in de prakijktechische inhoud van de opleiding met de mogelijkheid van verwij-

zing en selectie aan het einde van die fase. Het tweede collegejaar heeft een omvang van 60 studiepunten, 

die verdeeld zijn over een aantal vakken, zoals vermeld in het curriculum. In het derde collegejaar met een 

omvang van 60 studiepunten vallen de eventuele specialisaties en in het vierde jaar de afstudeeropdracht. 

Stage en/of werkervaring levert 30 studiepunten op terwijl voor de afstudeeropdracht 30 studiepunten 

wordt toegekend. Een student heeft de opleiding voltooid als hij/zij 240 studiepunten heeft vergaard.  

 

Artikel 5. Studierichtingen 
 

De studierichting “Business ICT Management”  (BIM) omvat twee specialisaties en stelt de studenten direct 

in staat aan de slag te gaan met de kern van management, bedrijfskunde en ICT. 

 

Specialisaties: 

1. Computer Infrastructure Management 

Bij de specialisatie  Computer Infrastructure Management (CIM)  staat informatie- en communicatie 

technologie  in relatie tot management centraal. De opleiding bestaat uit een mix van 26 vakken op 

het gebied van ICT-infrastructuur,  computer en softwaresystemen, bedrijfsprocessen en manage-

ment.  

 
2. Business Management & ICT 

De specialisatie Business Management & ICT (BMI) is een business en  ICT gerichte opleiding, be-

staande uit een mix van 26 vakken op op het gebied van ICT-besturing , ICT-infrastructuur, informa-

tiesystemen, softwaresystemen , bedrijfsprocessen, organisatie en management. 

 

Elke studierichting kent een studierichtingvergadering, die tenminste 2 keer per studiejaar plaats heeft. 

Gedetailleerde informatie omtrent de studierichtingen is opgenomen in de IMIT studiegids. 
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Overzicht Studierichting en Specialisatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Artikel 6. Overzicht onderwijs 
Overzicht van de vakken 

In het studieplan staat aangegeven uit welke vakken het eerste, tweede en derde collegejaar is opge-

bouwd. Het studieplan is onder voorbehoud, vanwege eventuele programmawijzigingen. Bij een program-

mawijziging zal per student, een overgangsregeling worden uitgewerkt.  
 

De vakken zijn beschreven in het studieplan en de leerwijzers/lesplanners van de desbetreffende studie-

richting. De studieplannen worden per ingeschreven student afgegeven op basis van de vrijstellingen 

waarvoor de student in aanmerking komt. Studenten moeten alle vakken van het betreffende studieplan 

voor hun studierichting met voldoende succes afronden. 
 

De leerweg 

De opleiding is een deeltijdopleiding. Deeltijd wil zeggen dat de student een beperkt aantal dagen per 

week in de avonduren de opleiding volgt. Om toegelaten te worden tot de deeltijdopleiding dient de stu-

dent aan dezelfde vooropleidingseisen te voldoen als bij een voltijdopleiding. Het diploma van de deeltijd-

opleiding is gelijkwaardig aan dat van een voltijdopleiding. 

 

Het ITP onderwijsmodel (leerweg) komt tegemoet aan de brede (technische) onderwijsvraag. De eindcom-

petenties van de opleiding zijn beschreven in zes beroepscompetenties.  
 

1. Management en Beheer 

2. Analyse en Onderzoek 

3. Advies en Communicatie 

4. Ontwerp en Architectuur 

5. Realisatie en Testen 

6. Professionele Ontwikkeling 

 

Deze beroepscompetenties borgen het eindniveau op HBO-niveau in het ICT-domein. 

 

Zie de leerwijzers 2019 - 2020  
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Het jaarcertificaten programma 

Het jaarcertificaten programma (ITP1, ITP2 en ITP3) is de ruggengraat van het technisch deel van de IMIT 

hbo-bachelor deeltijd-opleiding. Het jaarcertificatenprogramma duurt zoals de benaming aangeeft telkens 

een jaar en bevordert de verwevenheid van werk en studie (verdeling van het aantal uren over leren op 

school en leren in de beroepspraktijk). Het jaar-certificatenprogramma staat voor 134 ECTS punten inbe-

grepen 30 ECTS punten voor stage/werkervaring. Dit programma sluit goed aan bij (voor) opleidingen op 

MBO niveau en/of bij IMIT studenten die niet direct kunnen of willen door-stromen naar de HBO-bachelor 

fase van opleiding. Het programma biedt een afgeronde opleiding voor die studenten.  

De route die dient te worden afgelegd naar het bachelorsdiploma is: 

  

1. Behalen van het Technisch deelcertificaat Jaar 1 (ITP1), 

2. Behalen van het Technisch deelcertificaat Jaar 2 (ITP2), 

3. Behalen van het Technisch Certificaat (ITP3) waarmee het praktijkdeel van de studie wordt afgerond, 

4. Behalen van het Bachelordiploma waarmee de complete studie wordt afgerond. 

 

Afronding technisch deel van de studie 

Het jaarcertificaten programma gaat naadloos over in de  de HBO-bachelor fase van de opleiding. Met  

het ITP3 Technisch deelcertificaat programma wordt het technisch deel van de HBO-bachelor studie afge-

rond. Het verschil tussen ITP1/ITP2 en ITP3 is dat ITP3 is gekoppeld aan een een afstudeeropdracht. Verder 

is het curriculum van ITP3  t.o.v. ITP1/ITP2 aangevuld met twee niet technische vakken. 

 

Afronding bachelor fase van de studie 

Na het behalen van het  ITP3 certificaat kan de student eventueel doorgaan en/of doorstromen naar de 

bachelorfase. Al of niet automatisch doorstromen hangt af van het instroomniveau van de student. Afron-

ding van het vakkenpakket behorende bij de Bachelorfase levert totaal 180 ECTS op. Stage en/of werker-

varing levert vanaf de ITP1 fase 30 ECTS op. De opleiding wordt afgesloten met een Bachelor afstudeeron-

derzoek welke 30 ECTS oplevert. De volledige Bachelor deeltijd HBO-opleiding staat voor 240 ECTS. 

 

Het bestuur kan in overleg met docenten na afstemming met de Quality Board en andere deskundigen, 

nieuwe studierichtingen instellen. Het curriculum voor deze nieuwe studierichting wordt voor de eerste 

maal door een speciale, door het bevoegd gezag ingestelde commissie  samengesteld en gereed gemaakt. 

Het studieplan van een studierichting kan worden gewijzigd, indien de volgende procedure wordt gevolgd: 
 

• Een voorstel tot wijziging wordt bij de studierichtingcoördinator ingediend. 

• De studierichtingcoördinator werkt zonodig het voorstel verder uit eventueel samen met andere do-

centen, waarna het voorstel in de docentenvergadering van de studierichting wordt vastgesteld. 

• Het voorstel wordt daarna bij het bestuur ingediend.  

• Het bestuur bespreekt het voorstel met de Quality Board en verleent al dan niet haar goedkeuring 

aan het wijzigingsvoorstel. Hierbij dient duidelijk de datum van ingang van de nieuwe situatie aange-

geven te worden. Eventueel zullen overgangsregelingen worden ingesteld. 
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Artikel 7. Onderwijsvormen 
Bij IMIT worden verschillende typen van onderwijs toegepast: 

• Hoorcolleges; 

• Werkcolleges; 

• Practica; 

• Projecten. 

 

Het onderwijs wordt in de vorm van vakken gegeven. De vakken zijn geordend in het curriculum en be-

schreven in de studieplannen en de leerwijzers/lesplanners.  
 

• een hoorcollege wordt gekenmerkt door het ‘frontaal’ lesgeven door een docent; 

• een werkcollege is een interactieve lesvorm, waarbij de studenten actief bezig zijn met de stof onder 

leiding van een docent; 

• een practicum is een praktische vorm van educatie, waarbij de vaardigheden van de student worden 

bevorderd; 

• een project is een vorm van leren, waarbij de student in teamverband actief bezig is met de leerstof 

door zelfeducatie èn kennisoverdracht door de docent. Binnen een project kunnen alle overige onder-

wijsvormen worden toegepast. De rol van de docent is er een van samenwerking met de student.  
 

Artikel 8. Bedrijfsstage 
Bedrijfsstages beslaan een periode van tussen de 2 en 6 maanden. Degene die in het betreffende beroeps-

veld voor ten minste een jaar op voldoende niveau werkzaam is, krijgt een vrijstelling als voldaan is aan de 

eisen van rapportage en presentatie. De stage of werkervaring behelst over de gehele studie 30 studie-

punten.  
 

Zie de IMIT Reader Stagehandleiding 
 

Artikel 9. Afstudeeropdracht 
De afstudeeropdracht of afstudeeronderzoek wordt in het laatste studiejaar van de opleiding verstrekt en 

uitgewerkt. De afstudeeropdracht wordt in het betreffende beroepsveld uitgevoerd. De afstudeerop-

dracht behelst 30 studiepunten. Het afstudeeronderzoek wordt verwoord in een scriptie welke na verde-

diging voor een examencommissie recht geeft op het Bachelordiploma.  
 

Zie IMIT Reader Afstudeeronderzoek 

 

Artikel 9b. Kwaliteitszorg 
Het kwaliteitszorgsysteem heeft tot doel de kwaliteit van de opleiding te bewaken en waar nodig of mo-

gelijk te verhogen. Dit gebeurt door meten, vergelijken (met doelen en streefwaarden) en terug-koppelen 

naar onderwijsproces en opleiding. Het kwaliteitszorgsysteem is vastgelegd in het kwaliteitshandboek.  

 

Zie het Kwaliteitshandboek 
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HOOFDSTUK 3. TOETSEN, TENTAMENS EN EXAMENS 

Artikel 10. Examens 
Het examen bestaat uit alle, gedurende de af te sluiten periode van de opleiding, behaalde tentamens. 

Het studieprogramma van de opleiding is hiertoe opgebouwd uit een aantal studieonderdelen, die gelden 

als examenonderdeel. In dit studieprogramma (studieplannen) zijn opgenomen:  

• de studieonderdelen, waaruit de opleiding is opgebouwd, alsmede de inhoud hiervan; hierbij is te-

vens aangegeven welke studieonderdelen verplicht zijn en welke ter keuze staan;  

• de eisen, die gesteld worden ten aanzien van de te bestuderen stof en praktische vaardigheden;  

• de wijze, waarop het studie-onderdeel beoordeeld wordt; 

• de tijdstippen, waarop deze beoordeling plaatsvindt en de regeling van de herkansingen worden per 

studieblok nader door de examencommissie bekend gemaakt; 

• het aantal te behalen studiepunten. 

 

Artikel 11a. Examencommissie (EC) 
Samenstelling examencommissie 

Elke studierichting heeft een examencommissie en bestaat tenminste uit docenten  die het onderwijs in 

de opleiding verzorgen en een lid van het bestuur. Externe deskundigen kunnen ook deel uitmaken van 

de examencommissie. Het bestuur benoemt de voorzitter en de secretaris van de examencommissie. De 

voorzitter van de EC benoemt (na afstemming met het bestuur) de overige  leden van de EC. 
 

Taken van de examencommissie 

De examencommissie: 

• controleert of aan de exameneis voldaan is en coördineert (in overleg met de studierichtingcoordi-

nator) de tentamens; 

• toetst of de kandidaat aan het pakket van eisen voldaan heeft; 

• stelt regels vast m.b.t. de goede gang van zaken tijdens de tentamens en m.b.t. de in dat verband te 

nemen maatregelen, voorzover niet voorzien in het OER of de studiegids; 

• kan aan de examinatoren richtlijnen en aanwijzingen geven m.b.t. de beoordeling van degene die het 

tentamen aflegt en m.b.t. de vaststelling van de uitslag van het tentamen; 

• wijst t.b.v. het afnemen van de tentamens de beoordelingscommissie aan; 

• bepaalt (in overleg met de studierichtingcoordinator) het aantal te behalen studiepunten in het kader 

van het bindend studieadvies voor een student die tussentijds is ingestroomd; 

• verleent (in overleg met de studierichtingcoordinator) formeel vrijstellingen. 
 

De examencommissie is verantwoordelijk voor een goed verloop van het examen. De examencommissie 

regelt (in overleg met de studierichtingcoordinator) het gehele examen en stelt via het secretariaat de 

kandidaten schriftelijk (of digitaal) in kennis van alle aangelegenheden, waarvan zij voor de goede gang 

van zaken op de hoogte dienen te zijn. De voorzitter van de examencommissie geeft leiding aan de afstu-

deerzitting. 
 

Artikel 11b. Beoordelingscommissie (BC) 
Een beoordelingscommissie wordt door de examencommissie benoemd. Een beoordelingscommissie 

treedt ook op bij toetsing en toelating van nieuwe studenten. De EC benoemt de voorzitter en de secre-

taris van de BC. Verder kan het bestuur op basis van eigen inzicht een BC instellen en haar belasten met 

een specifieke taak.  
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Samenstelling beoordelingscommissie 

De beoordelingscommissie is samengesteld uit ten minste een docent en een secretaris. Bestuursleden, 

externe deskundigen, de Tutor, studentenvertegenwoordigers en andere IMIT functionarissen kunnen 

ook deel uit maken van de BC. 
 

Taken van de beoordelingscommissie 

• het er op toezien dat de kandidaten op identieke wijze worden behandeld. 

• het toezien op de juiste toepassing van het examenreglement en andere voorschriften. 

• het naleven van de aanwijzingen van de EC. 

• het op juiste wijze beoordelen van een mondeling tentamen, presentatie of demonstratie.  

• het op juiste wijze beoordelen van instroomstudenten en vrijstellingen. 

• de commissie stelt in overleg de uitslag van de toets vast. 

• het op een effectieve wijze communiceren van de uitslag(en) van de toets of presentatie. 

• uitvoeren, toetsen en beoordelen van speciale opdrachten. 
 

Externe deskundige(n) bij het examen 

Voor iedere opleiding kan de EC (na afstemming met het bestuur) aan het begin van elke tentamenperi-

ode één of meerdere externe deskundigen in een beoordelingscommissie benoemen. De externe des-

kundigen nemen kennis van (een deel van) het schriftelijke (of digitaal) examenwerk van de kandidaten 

betreffende de algemene- en/of hoofdfase. Zij stellen zich op de hoogte van de uitvoering van de door 

de kandidaten vervulde opdrachten en/of werkstukken en nemen deel aan de zittingen waarop de kan-

didaten de mondelinge toelichting (presentatie) op een opdracht en/of werkopdracht geven. 
 

Artikel 12. Toetsen en vakken 
Toetsen kunnen schriftelijk (of digitaal), mondeling of op een andere wijze worden afgelegd. Projecten 

worden op een speciale wijze beoordeeld, waarbij ook sociale-, communicatieve- en technische vaardig-

heden worden getoetst. Vakken, waarvan het beoordelingsresultaat gebaseerd is op een schriftelijke 

toets, of een mondelinge toets worden tenminste tweemaal per cursusjaar getoetst. Toetsing vindt plaats 

aan het einde van de onderwijsperiode, waarin het vak wordt aangeboden. De tweede toetsing vindt 

plaats aan het einde van de onderwijsperiode die volgt op de onderwijsperiode, waarin het vak wordt 

aangeboden. Projecten worden getoetst na afloop van de looptijd van het project, echter binnen zes we-

ken na afloop van de vakperiode waarin het project is behandeld.  
 

Voor vakken, waarvan de beoordeling plaats vindt via regelmatig opgegeven opdrachten, zoals bijv. prac-

tica en projecten, kan aan de student, die hiervoor geen voldoende resultaat heeft behaald, de mogelijk-

heid geboden worden, door middel van aanvullende opdrachten in de aansluitende onderwijsperiode dit 

resultaat in een voldoende om te zetten.  

 

De opleiding biedt een student per vak een (1) herkansing aan. In voorkomende gevallen dient de student 

voor een 2e herkansing een, door het bevoegd gezag vastgesteld, bedrag te betalen. Deze is gesteld op 

SRD 200,-. Studenten die aan een tentamen willen deelnemen dienen geen achterstand te hebben in het 

betalen van het collegegeld.  

 

In bijzondere gevallen kan de examencommissie op gemotiveerd verzoek van de student (in overleg met 

de studierichtingcoordinator) toestaan dat wordt afgeweken van het aantal malen dat tentamens tussen 

de onderwijsperiodes kunnen worden afgelegd. 
 

Zie Leidraad Toetsen en Beoordelen 
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Artikel 13. Organisatie van tentamens 
De examencommissie (EC) is (tezamen met de studierichtingcoordinator en het secretariaat) verantwoor-

delijk voor een goed verloop van de tentamens. 
 

Schriftelijke toetsing van de vakken 

Voor schriftelijke (en digitale) toetsen stellen de examinatoren de opgaven vast, zij vermelden op het 

opgavenblad de beoordelingsnormen, de beschikbare tijd en de hulpmiddelen waarvan gebruik gemaakt 

mag worden. Het toezicht (surveillance) bij een schriftelijke (en digitale) toets is opgedragen aan een 

door de directeur of zijn/haar vervanger (in overleg met de EC en secretariaat) aan te wijzen personen. 
 

De student is verplicht zich voor elke (schriftelijke en online) toets, waaraan hij wil deelnemen, in te 

schrijven. Als de student zich niet inschrijft kan hem deelname aan de schriftelijke toets geweigerd wor-

den. De inschrijflijsten liggen 2 weken voor de desbetreffende tentamenperiode ter inschrijving beschik-

baar op het secretariaat. De inschrijflijsten zijn tot 3 werkdagen voor het begin van de tentamenperiode 

beschikbaar. De student dient zich bij gewenste deelname tenminste 3 werkdagen voor het begin van de 

tentamenperiode in te schrijven. Eveneens 3 werkdagen voordat de tentamenperiode aanvangt moet de 

student zich uitschrijven indien hij/zij niet zal deelnemen aan het tentamen en behoudt daardoor 

zijn/haar kans. Indien men zich niet van tevoren heeft ingeschreven, is deelname verboden. Indien de 

student toch deelneemt, wordt het gemaakte werk niet nagekeken en dus niet gehonoreerd. Het inschrij-

ven voor een tentamen wordt beschouwd als te zijn een benutting van de kans, ook als de student daarna 

niet deelneemt aan het tentamen en zich daarbij niet heeft uitgeschreven.  
 

Het secretariaat kan in voorkomende gevallen bepalen dat inschrijving ook digitaal (per mail) mag 

geschieden. Van studenten (cursisten) die member (lid) zijn van een Office 365 online vakgroep zijn 

wordt geacht het vak te zullen volgen alsook deel te nemen aan de (online) toetsen behorende bij dat 

vak. Controle aangaande het ingetekend/ ingeschreven zijn voor het volgen van het vak en het afleg-

gen van de toets is een verantwoordelijkheid van de student. 
 

De duur van een schriftelijke toets bedraagt ten hoogste 120 minuten. De duur van een digitale online 

toets ten hoogste 180 minuten. De duur van een digitale online Take Home toets ten hoogste 24 uur. De 

docent geeft tevens de uitslag van de beoordeling door aan de betrokken administratie, die er zorg voor 

draagt, dat de gegevens op tijd ter beschikking van de examencommissie komen. Uiterlijk 6 weken na 

afloop van de activiteit wordt aan de student de uitslag van de beoordeling medegedeeld en bijgewerkt 

op de cijferlijst.  
 

Mondelinge tentamens 

Bij het afnemen van een mondeling tentamen, examen, hertentamen dient er altijd tenminste één me-

debeoordelaar aanwezig te zijn. Dit is het tweede lid van de beoordelingscommissie. Een mondeling ten-

tamen heeft een tijdsduur van ten hoogste zestig (60) minuten. De beoordelingscommissie maakt van 

het mondeling tentamen een proces-verbaal op: Dit proces-verbaal dient te bevatten: 

• naam en voorletter(s) van de kandidaat, studiejaar, studierichting en specialisatie; 

• naam en code van het getentamineerde studie-onderdeel; 

• aantekeningen over de tijdens het tentamen getentamineerde leerstof; 

• datum, aanvangstijd, tijdsduur en plaats van het tentamen; 

• uitslag van het tentamen; 

• de naam en handtekening van de leden van de beoordelingscommissie; 
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Het proces-verbaal wordt ingeleverd bij het secretariaat, die er zorg voor draagt, dat de gegevens op tijd 

ter beschikking van de examencommissie komen. De uitslag van een mondeling tentamen wordt de stu-

dent zo snel mogelijk, doch uiterlijk 7 dagen na afloop van dat tentamen medegedeeld. 
 

Praktisch gerichte studieonderdelen 

Een practicum/project kan slechts beoordeeld worden wanneer alle werkzaamheden behorend bij dit 

practicum/project zijn uitgevoerd. De vakbeschrijving bepaalt welke activiteiten door de student in het 

kader van het praktische gedeelte van het examen dienen te worden verricht alsmede het aantal studie-

punten, dat hiermede behaald kan worden bij het met tenminste voldoende resultaat voltooien van deze 

activiteiten.  Voor de praktijk gerichte studieonderdelen kan een continue beoordeling de plaats innemen 

van het tentamen. Het tentamencijfer komt dan tot stand door het rekenkundig gemiddelde van alle 

afzonderlijke beoordelingen te nemen.  
 

In de leerwijzer/lesplanner van het studieonderdeel (vak) staat vermeld hoe de eindbeoordeling tot 

stand komt en wat de minimale score moet zijn om voor compensatie in aanmerking te komen.  
 

Uiterlijk 14 werkdagen voor aanvang van een vastgestelde activiteit wordt door de daarvoor aangewezen 

docent met de student afgesproken en schriftelijk vastgesteld: 

• de aard en omvang van de door de student te verrichten werkzaamheden;  

• de termijn waarbinnen de activiteit dient te worden afgerond; 

• de wijze waarop de activiteit zal worden beoordeeld; 

• de eventueel aan de activiteit verbonden kosten, waarborgen, verzekeringen en een betalingsrege-

ling; 

• verdere informatie, noodzakelijk voor een goed verloop van de activiteit; 

• de regeling, die van toepassing is, indien de student niet voldaan heeft aan de gestelde verplichtin-

gen. 
 

De practicumdocent is als lid van de beoordelingscommissie belast met de beoordeling van de activiteit. 

Uiterlijk 6 weken na afloop van de activiteit wordt aan de student de uitslag van de beoordeling mede-

gedeeld en aangetekend op de cijferlijst. De docent geeft dan tevens de uitslag van de beoordeling door 

aan het secretariaat, die er zorg voor draagt, dat de gegevens op tijd ter beschikking van de examencom-

missie komen.  
 

Toetsen van projecten 

De projectopdracht en de daarbij behorende randvoorwaarden zijn beschreven in het projectreader.  

De leerdoelen en de wijze van toetsen of de leerdoelen cq. eindcompetenties zijn bereikt, zijn eveneens 

in het projectreader of leerwijzer beschreven. 
 

De toets van een project bestaat ten minste uit: 

• een projectverslag; 

• een presentatie en/of demonstratie; 

• een beoordeling van mondeling getoetste kennis a.d.h.v de leerdoelen van het project; 

• een groepsbeoordeling; 

• een individuele beoordeling; 

• een onderlinge beoordeling door een tweede IMIT of externe functionaris. 
 

Het resultaat per student voor een bepaald project is een gewogen gemiddelde van alle tijdens of na het 

project behaalde cijfers. Een project kan slechts worden beoordeeld wanneer alle werkzaamheden beho-

ren-de bij dit project zijn uitgevoerd.  
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Een presentatie kan slechts worden gegeven en een toets afgerond als de verslagen positief zijn beoor-

deeld. De presentatie en individuele toets van de kandidaten wordt beoordeeld door de beoordelingscom-

missie. De beoordelingscommissie maakt van de presentatie en mondelinge toets een proces-verbaal op. 

Dit proces-verbaal dient te bevatten: 
 

• naam en voorletter(s) van de kandidaat, studiejaar, studierichting en specialisatie; 

• naam en code van het getentamineerde studie-onderdeel; 

• aantekeningen over de tijdens de kennistoets getentamineerde leerstof; 

• datum, aanvangstijd, tijdsduur en plaats van presentatie en toets; 

• uitslagen van presentatie en kennistoets; 

• de naam en handtekening van de leden van de beoordelingscommissie. 
 

Het proces-verbaal wordt (digitaal) ingeleverd bij de administratie, die er zorg voor draagt, dat de gege-

vens op tijd ter beschikking van de examencommissie komen. Studenten die achter zijn met het betalen 

van collegegelden kunnen geweigerd worden een toets af te leggen. 
 

Toetsen van afstudeeropdrachten 

Het werk betreffende de afstudeeropdracht moet persoonlijk worden gepresenteerd ten overstaan van 

de examencommissie. De begeleider van de student maakt deel uit van de examencommissie.  
 

Voor zover de afstudeeropdracht mede wordt uitgevoerd onder leiding van personen die niet als docent 

aan de instelling zijn verbonden, worden deze uitgenodigd bij de afstudeerzitting  aanwezig te zijn en een 

advies te geven over de beoordeling van de praktische uitvoering van de afstudeeropdracht.  
 

Tijdstip en plaats van de presentatie worden door de afstudeercommissie (in overleg met het secretariaat 

vastgesteld) en tijdig medegedeeld aan de leden van de examencommissie, de student en andere betrok-

kenen. De presentatie is in principe toegankelijk voor derden, behoudens omstandigheden te bepalen 

door de voorzitter van de EC. 
 

De afstudeercommissie zorgt ervoor dat de leden van de examencommissie en eventuele externe des-

kundige(n) tijdig over het rapport van het afstudeerwerk beschikken. In geval van een “gevoelig” afstu-

deeropdracht kan in verband met geheimhouding de verspreiding van de schriftelijke rapportage worden 

beperkt.  
 

De examencommissie stelt de eindbeoordeling voor de afstudeeropdracht vast. Een protocol ten be-

hoeve van de beoordeling van de afstudeeropdracht wordt opgesteld. Indien er sprake is van een groeps-

opdracht, wordt voor elke student een individuele beoordeling vastgesteld.  
 

De beoordelingscategorieën en bijbehorende cijfers zijn:     

▪ onvoldoende                       1 - 5.4    1, 2, 3, 4 of 5 

▪ voldoende, maar geen bijzondere prestatie  5.5 - 6.4   6 

▪ ruim voldoende, redelijk werk                  6.5 - 7.4   7 

▪ goed werk, bijzondere eigen inbreng van student 7.5 - 8.4   8 

▪ uitstekend, met veel eigen ideeën en inzichten 8.5 - 9.4   9 

▪ uitmuntend, grensverleggend werkstuk  9.5 – 10                    10 

De uitslag van de beoordeling van de afstudeeropdracht wordt zo snel mogelijk, maar in ieder geval bin-

nen 1 uur na de afstudeerzitting aan de student medegedeeld. 
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Toetsen van de Bedrijfservaring (stage) 

Het werk betreffende de stage moet persoonlijk worden toegelicht (gepresenteerd) ten overstaan van 

de begeleider van de student en overige examinatoren. Voor zover de stage mede wordt uitgevoerd on-

der leiding van personen die niet als docent aan de instelling zijn verbonden, kunnen deze worden uitge-

nodigd bij de presentatie aanwezig te zijn en een advies te geven over de beoordeling van de praktische 

uitvoering van het stagewerk.  
 

Tijdstip en plaats van de presentatie worden door de examencommissie in overleg met het secretariaat 

vastgesteld en tijdig medegedeeld aan de overige leden van de examencommissie, eventuele externe 

deskundige en de betrokken student. De examencommissie stelt de eindbeoordeling voor de stage vast. 

De wijze van beoordelen is vastgelegd in de IMIT Reader Afstudeeronderzoek. 

 

Zie de IMIT Reader Stagehandleiding 
 

Fraude 

Indien een student zich ten aanzien van het examen of enig onderdeel daarvan aan enig bedrog heeft 

schuldig gemaakt of anderszins in strijd met de voorschriften heeft gehandeld, wordt dit door de surveil-

lant c.q. de betrokken docent onverwijld medegedeeld aan de EC. De EC onderzoekt het voorval en stelt 

een strafmaatregel vast, indien vastgesteld is dat de student zich daadwerkelijk schuldig gemaakt heeft 

aan enig bedrog of anderszins in strijd met de voorschriften heeft gehandeld. 
 

Bij constatering van fraude wordt het vak niet beoordeeld en kunnen de studiepunten voor het betref-

fende vak niet toegekend worden. De student wordt voor een kwartaal geschorst en kan een hernieuwde 

toets afleggen in de eerstvolgende reguliere toetsperiode m.b.t. het desbetreffend onderdeel op door 

de EC aan te wijzen onderdelen en op een door haar te bepalen wijze. Bij herhaling van fraude kan de EC 

besluiten tot uitsluiten  van één of meer toetsen voor één kalenderjaar. 

  
Medeplichtigheid aan fraude heeft dezelfde gevolgen als fraude. Alvorens een beslissing, over fraude of 
medeplichtigheid aan fraude te nemen, hoort de EC de examinator (of surveillant) en de student. De EC 
deelt zijn beslissing onverwijld mede aan de student, zo mogelijk eerst mondeling en in ieder geval binnen 
twee weken schriftelijk. 
 

Onvoorziene omstandigheden 

In onvoorziene omstandigheden waaromtrent een onmiddellijke beslissing noodzakelijk is, besluit het 

bestuur of in diens ontstentenis de EC. Het afstudeerproces is in haar geheel en gedetailleerd weergege-

ven in de IMIT Afstudeeronderzoek reader. 
 

Ordemaatregelen 

Studenten dienen bij (her-) en tentamenzittingen een geldig inschrijvingsbewijs (studentenkaart) te over-

leggen. Bij aankondiging van het einde van de voor elk vak vastgestelde toetstijd wordt het werk  

onmiddellijk beëindigd en voor het ophalen gereed gelegd. 

Het is de student verboden tijdens de toetszittingen: 
 

• zonder toestemming van de surveillanten het toetslokaal te verlaten; 

• onderling te spreken, hun werk te bekijken of laten bekijken, van of aan elkaar iets te lenen;  

• op enigerlei wijze de orde te verstoren; 

• tassen mede te nemen; 

• niet toegestane hulpmiddelen en/of niet toegestane aantekeningen mede te brengen. 

• gebruik te maken van apparatuur tenzij toegestaan. 
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De studenten die aan een schriftelijke (en op de IMIT locatie digitale) toets deelnemen, mogen gedurende 

de eerste 30 minuten de toetsruimte niet verlaten. Studenten die 30 minuten of meer te laat komen, 

worden niet meer tot de betreffende zitting toegelaten. Studenten worden niet meer tot de zitting toe-

gelaten indien om welke reden dan ook een deelnemende student de betreffende zitting eerder heeft 

verlaten.Het gebruik van cellulair telefoontoestellen of andere vergelijkbare communicatiemiddelen tij-

dens toetszittingen is verboden tenzij nadrukkelijk (schriftelijk) toegestaan. 
 

Examen- en tentamenroosters 

De vakdocent moet zorgdragen dat het secretariaat aan het begin van een onderwijsperiode beschikt 

over het te houden tentamen, examen of herkansing en in welke vorm dit zal geschieden. 

 

De stof die geëxamineerd wordt is, behoudens door de docent anders aangegeven, altijd alle stof die in 

de meest ruime zin hoort bij het curriculum van het betrokken vak. De datum en plaats van afname van 

een tentamen, examen of hertentamen dient tenminste twee weken van tevoren aan de studenten be-

kend worden gemaakt. 

 

Indien verdaging van een tentamen, examen of herkansing noodzakelijk blijkt te zijn, zal de EC via het 

secretariaat de nieuwe datum bepalen. Hierbij zal de EC met zowel de studenten of hun vertegenwoor-

digers en de docent overleg plegen. Deze nieuwe datum zal tenminste twee weken van tevoren bekend 

gemaakt moeten worden middels bijvoorbeeld plaatsing van een gebruikelijke bekendmaking op het me-

dedelingenbord en/of digitaal middels e-mail of op andere elektronische wijze. 

 

Toezicht 

Het toezicht bij schriftelijk (en digitale) tentamens is opgedragen aan de directie (in overleg met de EC en 

het secretariaat)   aan te wijzen surveillanten, met dien verstande dat in elke tentamenzaal waar een 

tentamen wordt afgenomen, steeds tenminste een (1) surveillant aanwezig is. De student dient zich te 

legitimeren door middel van zijn/haar studentenkaart. 

 

Indien een student tijdens de duur van het tentamen de ruimte, waar het tentamen wordt afgenomen, 

verlaat, is het betreffende tentamen voor hem/haar beëindigd, behoudens bij door de surveillant ver-

leende toestemming. Indien een student tijdens de duur van het tentamen meer dan een (1) keer de 

ruimte denkt te moeten verlaten voor een sanitaire noodzakelijkheid dient hij/zij de surveillant vooraf op 

de hoogte te stellen. De surveillant is bevoegd toestemming te weigeren indien het vermoeden tot mis-

bruik bestaat.  

 

Van het schriftelijk ( en digitaal) tentamen maken de surveillanten een proces-verbaal. Dit proces-verbaal 

dient te bevatten: 

• naam en en eventueel de code van het getentamineerde studieonderdeel; 

• de naam van de surveillant(en); 

• datum, aanvangstijd en plaats van het tentamen; 

• een verslag van relevante gebeurtenissen, die zich tijdens het tentamen hebben voorgedaan. 

• een aangehechte presentielijst 
 

De surveillanten leveren het proces-verbaal en het gemaakte tentamenwerk in bij het secretariaat die 

het vervolgens in verzegelde enveloppe doorgeleid naar de vakdocent. Dit proces kan in haar geheel 

digitaal (online) plaatsvinden.Studenten die achter zijn met het betalen van collegegelden zullen de toe-

gang tot tentamens, examens of herkansingen geweigerd worden.  
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Artikel 14.Beoordelingsresultaten en toekennen studiepunten 
 

Beoordelingsresultaten 

Voor elk vak behaalt de student een resultaat of verkrijgt hij/zij een vrijstelling. Het resultaat van een vak 

is een geheel cijfer van 1 t/m 10. Alle resultaten die eindigen met x,1 t/m x,4 worden afgerond op het 

naastliggende lagere gehele getal. Alle resultaten die eindigen met x,5 t/m x,9 worden afgerond op het 

naastliggende hogere gehele getal. Aan de cijfers wordt de volgende betekenis toegekend: 
 

▪ onvoldoende                       1 - 5.4    1, 2, 3, 4 of 5 

▪ voldoende, maar geen bijzondere prestatie  5.5 - 6.4   6 

▪ ruim voldoende, redelijk werk                  6.5 - 7.4   7 

▪ goed werk, bijzondere eigen inbreng van student 7.5 - 8.4   8 

▪ uitstekend, met veel eigen ideeën en inzichten 8.5 - 9.4   9 

▪ uitmuntend      9.5 – 10                 10 

 

Op de officiële cijferlijsten welke gekoppeld zijn aan diplomas en/of certificaten worden uitsluitend ge-

hele afgeronde cijfers of een omschrijving vermeld. In geval een tentamen of examen is opgesplitst in 

deeltentamens of -examens dient de docent tenminste 14 dagen van tevoren aan te geven hoe het eind-

cijfer berekend zal worden. Indien er werken zijn in de vorm van speciale opdrachten, tekeningen, schet-

sen, werkstukken e.d. dan dient de docent dit eveneens minimaal 14 dagen van tevoren duidelijk vast te 

stellen hoe het eindcijfer zal worden berekend. 
 

Een maal per half jaar wordt de student –digitaal- een (bijgewerkte) cijferlijst toegezonden of beschikbaar 

gesteld. Aan het eind van elk collegejaar wordt de student een uitgeprinte en gewaarmerkte (totaal) 

cijferlijst van het afgerond studiejaar beschikbaar gesteld.  De student dient de cijferlijsten te bewaren 

als bewijsstuk. De halfjaarlijkse en tussentijdse cijferlijsten worden tenminste ondertekend een lid van 

de examencommissie en/of de studierichtingcoordinator en een functionaris van het secretariaat. Stu-

denten die achter zijn met het betalen van collegegelden zullen dan pas over de cijferlijst kunnen be-

schikken na zuivering van de openstaande schuld.  
 

Toekenning studiepunten 

Indien het resultaat van een vak een 5.5 of meer is, verkrijgt de student het bij dat betreffend vak beho-

rende aantal studiepunten. Voor een studieonderdeel kan slechts één maal het bijbehorende aantal stu-

diepunten worden verkregen. 

 

Een student krijgt alleen studiepunten voor die studieonderdelen die behoren bij de door de student 

gevolgde studierichting en afstudeerrichting, tenzij de studierichtingscoördinator een ander programma 

met de student afspreekt en dat schriftelijk (of digitaal) aan de student heeft medegedeeld. 

 

Het secretariaat is belast met de registratie van de door de studenten behaalde studiepunten. De betrok-

ken studierichtingcoördinator en docenten verstrekken hiertoe die gegevens, die voor een juiste regi-

stratie noodzakelijk zijn. Bij vermeende onjuistheid in de registratie van studiepunten maakt de student 

dat schriftelijk (online) of per email kenbaar aan het secretariaat. Indien de reactie onbevredigend is voor 

de student of na 3 weken er geen response is ontvangen van het secretariaat richt de student zich tot de 

examencommissie.  
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Indien niet binnen 3 weken een voor partijen bevredigende oplossing is bereikt wordt het geval voorge-

legd aan de Commissie van Beroep. Binnen 6 weken volgt dan een uitspraak van de Commissie van Be-

roep welke bindend is. 

    

Artikel 15. Vrijstelling 
Aan studenten kan vrijstelling voor één of meer vakken verleend worden op basis van hun vooropleiding 

of andere behaalde diploma of diploma’s en of werkervaring middels een bedrijfsverklaring. Vrijstelling 

wordt slechts per vak verleend en wordt toegekend door de studierichtingcoördinator in overleg met de 

examencommissie.  
 

Een student die vrijstelling heeft voor een vak mag vrijwillig deelnemen aan tentamens, examens, her-

examens of andere activiteiten die verband houden met het vak. Deze vrijwillige deelname mag de stu-

dent geen nadeel opleveren. De standaardbeoordeling bij vrijstelling is “v” voldoende, “s”  sufficient of 

het cijfer “6.0” 
 

Artikel 16. Slagingsnormen 
Een student is geslaagd voor een tentamen of examen van een studieonderdeel indien hij een eindcijfer 

heeft behaald dat groter of gelijk is aan 5.5. De student heeft dan recht op de bij dat onderdeel behorende 

aantal studiepunten.  
 

Een student is geslaagd voor de opleiding of een gedeelte van de opleiding indien hij voldoet aan alle 

onderstaande eisen: 

• toegelaten is als volwaardig student aan de opleiding en als zodanig colleges heeft gevolgd aan de 

opleiding.; 

• de voorgeschreven studiepunten heeft vergaard; 

• aan alle financiële verplichtingen hebben voldaan. 
 

Daarnaast geldt nog: 

Voor het praktijk deelcertificaat: 

• de bij studierichting geldende praktijkvakken in het 1de en 2de studiejaar hebben gehaald; 

• de bij de studierichting behorende jaarcertificaten te hebben behaald; 

• hebben voldaan aan de eis van  goedgekeurd praktijktechnisch werkstuk; 

• hebben voldaan aan de eisen van een vak ( deze optie heeft een extra kostenaspect) 

• de leergangen ITP1, ITP2 en ITP3 succesvol hebben doorlopen; 

• minimaal 134 studiepunten hebben vergaard.  

 

Raadpleeg de leerwijzers 2019 – 2020 

 

Voor het diploma van de gehele opleiding (einddiploma): 

• het praktijk (technisch) deelcertificaat hebben behaald; 

• alle bij de 1st , 2de en 3de jaar van de gekozen afstudeerrichting behorende vakken hebben behaald; 

• het afstudeerproject met succes afgerond; 

• Inclusief het afstudeerproject een totaal van 240 studiepunten hebben behaald. 
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Programma van de opleiding  

 

 
 

1-Oct-19

Code Lessen Uren ECTS Docent

1 PRM - Project Management PRM 7 21 6 Dr. Anvit Ramlakhan 

2 Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 740 7 21 6  Ing. Urwin Staphorst MBA

3 Networking with Windows Server 2016 741 7 21 6  Ing. Urwin Staphorst MBA

4 Cabling Wireless Networking CWN 7 21 6 D.Drielsma B ICT, CCNA

5 Bedrijfskunde Plus BKP 7 21 8 A.G.M Pijpers MBA

6 Identity with Windows Server 2016 742 7 21 6  Ing. Urwin Staphorst MBA

7 Innovation en Verander Management INVM 7 21 8 Ashna Rajaram MSc

8 LINUX Networking for System Administrators LINUX 7 21 6 D.Drielsma B ICT, CCNA

9 Praktijk Implementatie ICT Project Infrastructure-1 ITP1 7 21 8  Ing. Urwin Staphorst MBA

60

10 Bedrijfsinformatiesystemen BIS 7 21 6 A.G.M Pijpers MBA

11 Information Technology Infrastructure Library ITIL 7 21 6 A.G.M Pijpers MBA

12 SQL Databases SQL 7 21 6  Ing. Fabian Lewis MSc

13 PHP Programming  PHP 7 21 6  Ing. Fabian Lewis MSc

14 JAVA Programming JAVA 7 21 6 Ing. Eugene Wee Wee Msc

15 Business Analyse en Informatiseringseconomie BAIEC 7 21 8 A.G.M Pijpers MBA

16 CISCO Networking for System Administrators CISCO 7 21 6 D.Drielsma B ICT, CCNA

17 ICT Security Network Infrastructure ITSEC 7 21 8  Ing. Urwin Staphorst MBA

18 Project Implementatie ICT Project -2 ITP2 7 21 8  Ing. Urwin Staphorst MBA

60

19 PAPER Implementatie ICT Infrastructure Project -3 ITP3 7 21 10  Ing. Urwin Staphorst MBA

20 IT Migratie  MIG 7 21 6  Ing. Fabian Lewis MSc

21 Business Information Service Library BISL 7 21 6 A.G.M Pijpers MBA

22 OPEN 7 21 8

23 International Business Innovation Management IBIM 7 21 6 Dr. Anvit Ramlakhan 

24 Information Security IFS 7 21 8 Etienne Poeder B ICT, CISA

25 Cloud Computing and Virtualization CCV 7 21 8 Ing. Geo Sichtman

26 Bachelors Class/ Onderzoekskunde BCL 7 21 8 Ashna Rajaram MSc

60

27 IT-Governance  ITGOV 7 21 6 A.G.M Pijpers MBA

28 E-Government  EGOV 7 21 6 A.G.M Pijpers MBA

29 E-Marketing EMAR 7 21 6 A.G.M Pijpers MBA

30 International Business Management  IBM 7 21 6 A.G.M Pijpers MBA

Code Lessen Uren ECTS Begeleidings Team

* HBO Bachelor Afstudeeropdracht AFS 840 30 Ir. Arienne van der Hilst

* Werkervaring/Stage (ITP / Bachelor Fase) WERK 840 30  Ing. Urwin Staphorst MBA

* Afstudeerbegeleiding AFB ` Ing. Fabian Lewis MSc

* Afstudeercommissie AFC Sharma Leefland BSc MPA (Secr EC)

* Examencommissie EXC A.G.M Pijpers MBA (Voorz EC)

Totaal ECTS ECTS 180 60 Roshan Jadnanansing MSc

Factor Studiepunt 28

TOTALE STUDIELAST HBO BACHELOR 6720 240 Muriël I. Gilds-Muller M. Ed

V/S

ITP1 ( 60 ECTS) / ITP2 ( 90 ECTS) IMIT HBO  JAARCERTIFICAAT 1 en 2 WERK STAGE 10 90 Studierichting Coordinator

ITP3  IMIT HBO  TECHNISCH DEELCERTIFICAAT WERK STAGE 10 124  Ing. Urwin Staphorst MBA

IT INFRASTRUCTURE FOCUS 30 210 Program Manager

IT BUSINESS FOCUS 30 210 Sabita Ramgolam BBA

The degree programme was accredited by the Accreditation Organization of Suriname (Nationaal Orgaan voor Accreditatie, NOVA) on  June 1. 2017.

IMIT  was recognized by the Ministerie van Onderwijs Wetenschap en Culture (MINOWC) on  June 1, 2017.

VRIJSTELLING - conform de voorwaarden van IMIT/       S =  SUFFICIENT - voldoende bewijs van kennis conform de voorwaarden van IMIT

PROGRAM ISSUED WITH THE STUDY

BACHELOR OF BUSINESS ICT MANAGEMENT

ACADEMIC YEAR 2019-2021 CONCEPT

1e -  studiejaar - ITP 1

 4e  studiejaar - BACHELOR

1e -   studiejaar - ITP 1

2e -   studiejaar - ITP 2

3e -   studiejaar - ITP 3

SCRIPTIE

SCRIPTIE

WIJZIGING VOORBEHOUDEN

QUALITY BOARD

AFSTUDEREN - HBO BACHELOR

AFSTUDEREN - HBO BACHELOR

Imit Student

STUD. ID . 00IS000BIM
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Overzicht Studiepunten/ certificaten/diploma 

PROFILERING JAAR 1 
BASISJAAR 

ITP1 
INFRASTRUCTUUR 

FOCUS 
NIVEAU 1 

JAAR 2 
VERDIEPING 

ITP2 
SOFTWARE 

FOCUS 
NIVEAU 2 

JAAR 3 
SPECIALISATIE 

ITP3 
PROCESSEN 

FOCUS 
NIVEAU 3 

JAAR 4 
AFSTUDEREN 

BACHELOR 
BUSINESS 

FOCUS 
NIVEAU 3 

WERKERVARING 
STAGE 
ECTS 

 

TOTAAL 
ECTS 

 

JAARCERTIFICAAT-1 64    10 74 

JAARCERTIFICAAT-2  60   10 70 

TECHNISCH 
CERTIFICAAT 

  56  10 66 

BACHELOR 
CDIPLOMA 

   30  30 

ECTS  
TOTAAL 

64 
 

60 
 

56 
 

30 
 

30 240 

 

Het diploma van de opleiding en/of certificaat kunnen slechts uitgereikt worden aan personen die aan alle 

in Artikel 16 genoemde voorwaarden hebben voldaan. 
 

Jaarprogramma van de opleiding 
 

 
 

Programma algemeen 

Het programma van de leerjaren 1 en 2 is bij de specialisaties CIM en BMI vrijwel identiek. Slechts bij 

jaar 3 en 4 is er enig verschil in programma aanbod en in de eisen ten aanzien van werkervaring en/of 

stage.    

2e JAAR

Blok VAKCODE Blok VAK VAKCODE Blok VAKCODE

1 Installation, Storage  Windows Server 2016 740 1 Bedrijfsinformatiesystemen BIS 1 JAVA

CWN SQL Databases SQL BISL

BKP

2 Networking with Windows Server 2016 741 2 CISCO Networking for System Administrators CISCO 2 Software Testing & Security SWTS

LINUX PHP Programming PHP ITP3

Business Analyse en Informatiseringseconomie BAIEC

3 Cloud Computing and Virtualization CCV

IT MIGRATIE MIG

3 742 3 Information Security IS

INVM JAVA Programming JAVA 4 ICT Security Network Infrastructure ITSEC

BACHELOR CLASS BCL

ECTS 60

4 PRM 4 ITIL ITIL 3

ITP 1 Project Implementatie ICT Project - 2 ITP 2 IBM

EGOV

MCSA-Plus BASIS VAKKEN JAAR 1 EMAR

60 60 IT-Governance IGOV

  WIJZIGING VOORBEHOUDEN - 1 OKTOBER 2019

4e JAAR

IT BUSINESS FOCUS

 A F S T U D E R E N

E-Marketing

BIM-STUDIE-PROGRAMMA-JAAROVERZICHT 2018 -2019

LINUX Networking for System Administrators

Bedrijfskunde Plus

1e JAAR 3e JAAR

VAK 

ECTS - STUDIEPUNTEN

Project Implementatie ICT Network Infrastructure 

E-Government 

INFRASTRUCTURE - SOFTWARE FOCUS

VAK 

Business Information Service Library

JAVA Programming Fundamentals

INFRASTRUCTURE - HARDWARE INTERFACING FOCUS BUSINESS PROCESS - USER INTERACTING FOCUS

Cabling and wireless networking

PAPER  ICT Infrastructure Project 

International Business Management

Innovation en Verander Management 

Identity with Windows Server 2016 

Project Management

All procedures and protocols in relation to the educational process at IMIT are in accordance with the guidelines of  MINOWC and the National Organization for Accreditation (NOVA)-

Suriname (Recordnr. BO-112014/003) 
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Artikel 17. Omgaan met tentamenresultaten 
Vaststelling en bekendmaking uitslag van toetsen 

De examinator verschaft de resultaten van een schriftelijke (digitale) toets binnen 6 weken na de dag 

waarop die is afgelegd aan het secretariaat. De practicum docent verschaft de beoordelingen van het 

praktisch werk binnen 6 weken na afloop van het vak aan het secretariaat. De beoordelingscommissie 

verschaft de resultaten van mondelinge tentamens, toetsen en presentaties binnen de voorgeschreven 

termijnen aan het secretariaat. 
 

Inzagerecht 

Gedurende zestig dagen na de bekendmaking van het resultaat van een schriftelijke (digitale) toets krijgt 

de student op zijn verzoek eenmalig inzage in zijn beoordeeld werk. De studierichtingcoördinator (in 

overleg met de examencommissie) kan bepalen dat de inzage of de kennisneming geschiedt op een vast 

tijdstip.  
 

De studierichtingcoördinator (in overleg met de examencommissie) kan bepalen dat de inzage of de ken-

nisneming pas dan geschiedt na de hertentamens van het betreffende vak. Indien de betrokkene aan-

toont door overmacht verhinderd te zijn of te zijn geweest op een aldus vastgesteld tijdstip te verschij-

nen, wordt hem een andere mogelijkheid geboden. 
 

Bewaartermijn 

Beoordeeld schriftelijk (digitale) tentamen- of examenwerk wordt ten minste 10 jaar bewaard. Bewaring 

kan ook digitaal geschieden. IMIT is niet verantwoordelijk voor opslag welke door overmacht of calamiteit 

verloren gaat. De student dient ook zelf zorg te dragen voor bewaring van bewijsstukken. 
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HOOFDSTUK 4. VOOROPLEIDING 

Artikel 18. Eisen vakkenpakket en deficiëntie 
De opleiding kan vakken aanwijzen die deel moeten hebben uitgemaakt van het examen ter verkrijging 

van het diploma VWO, HAVO, of MBO. Een aspirant-student die niet voldoet aan de eisen, gesteld aan 

het vakkenpakket, wordt aangemerkt als een student met een deficiëntie.  

 

Deze deficiëntie kan, voordat de opleiding start worden opgeheven door middel van het behalen van een 

voldoende resultaat voor de opleidingstoets van het betreffende vak / de betreffende vakken. Daarnaast 

kunnen deficiëntie worden weggewerkt in 1de studiejaar  door middel van het volgen en afronden met 

een voldoende resultaat van de betreffende deficiëntievakken. 

 

Artikel 19. Vrijstelling van vooropleidingseisen. 
Een aspirant-student met een buitenlands diploma moet, om tot een opleiding te worden toegelaten 

voldoen, aan de volgende eisen: 

• het buitenlands diploma moet gelijkwaardig zijn aan een Surinaams diploma van het HAVO, VWO of 

MBO hetgeen vastgesteld wordt door de desbetreffende Commissie van het Minov; 

• de aspirant-student moet een voldoende resultaat behaald hebben op de instaptoets van IMIT; 

• de aspirant-student moet voldoen aan de regels met betrekking tot de vakkenpakketeisen; 

• aantoonbare ICT Praktijk en ICT Management werkervaring en in het bezit zijn van valide  certificaten 

zoals PRINCE, ITIL,MCSE, MCITP, MCSA, NETW+, CCNA en vergelijkbaar; 

• niet jonger zijn dan 21 jaar (individuele gevallen uitgezonderd) door middel van een instroomtoets     

( de z.g. 21+ toets). 

 

Instroomprofiel 
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HOOFDSTUK 5. STUDIEVOORTGANG 

Artikel 20. Studievoortgang 

Studieadvies en afwijzing per fase 

 

Het eerste jaar 

Deze duurt nominaal 1 (één) studiejaar. Over het eeste jaar mag maximaal 2 (twee) studiejaren worden 

gedaan, doch moet de student reeds in het eerste jaar van inschrijving minimaal 40 studiepunten hebben 

behaald. In het tweede studiejaar van inschrijving dient de student minimaal 90 studiepunten hebben 

behaald. In het derde studiejaar dienen tenminste 10 (tien) technische praktijkvakken en  minimaal 2 

management vakken met succes zijn afgerond. De studie moet in haar geheel in maximaal zes jaar zijn 

afgerond.  

 

Het tweede jaar 

Met het tweede jaar mag worden aangevangen als tenminste aan de kwantitatieve norm van het studie-

tempo voor het eerste jaar is voldaan.  

 

Het derde jaar 

Wanneer de student in het derde jaar niet aan alle voorwaarden voldoet brengt de studierichtingcoördi-

nator in overleg met de examencommissie een schriftelijk advies uit over de student. Aan het advies kan 

een afwijzing verbonden zijn, hetgeen inhoudt dat de studie bij het IMIT niet onder dezelfde voorwaar-

den kan worden voortgezet.  

 

Het afstudeerproject / De afstudeerfase 

Aan het afstudeerproject mag de student beginnen zodra die student aan alle voorwaarden daarvoor 

voldoet.  

 

Tentamens 

De opleiding kan voorwaarden stellen aan de student met betrekking tot het afleggen van tentamens 

(bijvoorbeeld met betrekking tot het aantal studiepunten of te behalen vakken) bij een achterstand in de 

opleiding. Dit wordt vermeld in het persoonlijk studieplan.  

 

Vrijstelling 

Als vrijstelling wordt verleend, tellen bij het toepassen van de norm de desbetreffende studiepunten mee 

van het vastgestelde programma in het studiejaar waarin die vrijstelling wordt verleend. 

 

Artikel 21. Vrijstellingen 
Als een student van oordeel is dat hij in aanmerking komt voor een vrijstelling richt hij een schriftelijk 

(online digitaal) verzoek aan de studierichtingcoördinator, vergezeld van het benodigde bewijsmateriaal. 

Dit verzoek dient vergezeld te gaan van bewijsstukken (certificaten, diploma, tentamenbriefjes e.d.) 

waaruit blijkt dat de student, in principe niet meer dan 10  jaar geleden, buiten de opleiding reeds aan 

de eisen van de desbetreffende vak(ken) heeft voldaan. Voor besturingssysteem vakken is deze periode 

5 jaar. De studierichtingcoördinator vraagt advies aan de EC waarna er een beslissing volgt.  

 

Vrijstellingen kunnen ook verleend worden op grond van relevante werkervaring. Voor vakken die geïn-

tegreerd zijn in een project wordt geen vrijstellingen verleend. 
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Procedure  

Het verzoek moet door de student (online) worden ingediend in het studiejaar waarin het vak, waarvoor 

vrijstelling is gewenst, wordt verzorgd. In geval van een verleende vrijstelling verstrekt het secretariaat 

de student de melding van vrijstelling binnen zes weken na het verzoek van de student. Op de vermelding 

staan de datum waarop de vrijstelling is verleend, het vak en code. Vervolgens wordt de vrijstelling bij-

gewerkt op de cijferlijst van de student.  Indien er geen vrijstelling wordt verleend deelt het secretariaat 

de student de afwijzing  binnen vier  weken mede.  

 

Artikel 22. Geldigheidsduur 
De geldigheidsduur van door de student behaalde studiepunten is niet onbeperkt. Bij studieonderbreking 

heeft de studierichtingcoördinator (in overleg met de EC) de bevoegdheid om, bij hervatting van de stu-

die aan te geven welke eenmaal behaalde studiepunten geldig blijven. Bij studieonderbreking kunnen 

alleen de vrijstellingen en studiepunten gehandhaafd blijven voor de vakken die dan nog tot de opleiding 

behoren en voor vakken die niet herschikt zijn in projecten. Bij voortzetting van de studie, na overschrij-

ding van  de  studieduur (de z.g. limiter studenten),  zullen kosten in rekening worden gebracht.   
 

Vrijstellingsformulier 
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HOOFDSTUK 6. STUDIEBEGELEIDING 

Artikel 23. Studiebegeleiding 
De tutor (of andere door het bestuur aangewezen functionaris)  is belast met studiebegeleiding van de 

studenten die voor de opleiding zijn ingeschreven. Er vindt individuele studiebegeleiding plaats, hetgeen 

o.a. inhoudt vroegtijdige terugkoppeling bij sterk achterblijvende studieprestaties. De tutor voert per 

studiejaar minimaal 2 gesprekken met elke student. Afhankelijk van de noodzaak worden er meerdere 

gesprekken gevoerd.  

 

De conclusies van de gevoerde gesprekken worden schriftelijk (digitaal) vastgelegd en opgenomen in het 

(online) dossier van de betreffende student. Het eerste jaar wordt zodanig ingericht dat er sprake is van 

het verkrijgen van inzicht in de inhoud van de opleiding met de mogelijkheid van verwijzing en/of selectie 

aan het einde van die fase.  

 

De opleiding besteedt bijzondere zorg aan de begeleiding van studenten waarvan bij deelname de resul-

taten in betekenende mate achter blijven. Een bewakingssysteem draagt bij aan de inzichtelijkheid van 

de studievoortgang. 

 

Studeren met een functiebeperking 

Alle studenten die in het intakeassessment (voorafgaand aan de opleiding) aangeven een functie be-

perking te hebben worden voor aanvang van de studie door de daartoe aangewezen functionaris van de 

opleiding benaderd voor een nader onderhoud. Een student neemt bij voorkeur ouders of begeleiders 

mee. Als tijdens de studie een functiebeperking gediagnosticeerd wordt neemt de student zo snel moge-

lijk contact op met het secretariaat. Hij of zij wordt dan uitgenodigd voor een intakegesprek door de 

studierichtingscoördinator of andere functionaris van de opleiding. 

 

In het intakegesprek informeert men de student over de IMIT voorzieningen t.a.v. studeren met een 

functiebeperking. Vervolgens inventariseren betrokkenen welke beperking(en) de student heeft, welke 

belemmeringen dat geeft voor de studie en welke voorzieningen deze beperkingen kunnen verminderen 

of compenseren. Resultaat van het intakegesprek is een adequaat arrangement van begeleiding, onder-

steuning en voorzieningen. Om voor voorzieningen in aanmerking te komen dient de student een medi-

sche of dyslexieverklaring te overleggen.  
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HOOFDSTUK 7. BEWIJSSTUKKEN EN DIPLOMA’S 

Artikel 24. Overzicht studieresultaten 
De EC draagt (ondersteund door het secretariaat) zorg voor een zodanige registratie van de studieresul-

taten waardoor tweemaal  per studiejaar (digitaal) aan elke student een overzicht verschaft kan worden 

van de door betrokkene behaalde resultaten in relatie tot het onderwijsprogramma van de opleiding. 

 

Artikel 25. Exameneisen 
De student die heeft voldaan aan de volgens het jaarrooster minimaal te behalen studiepunten per jaar 

ontvangt een jaarcertificaat. De student die heeft voldaan aan de eis van  goedgekeurd praktijktechnisch 

werkstuk ontvangt een  deelcertificaat. De student die alle studiepunten behorende bij de studierichting 

heeft behaald en die in het bezit is van de voren genoemde deelcertificaten , ontvangt (na succesvolle 

verdediging van de bachelorscriptie) het diploma van de opleiding op de eerst volgende datum van uit-

reiking van diploma’s.  

 

Artikel 26.Vermeldingen diploma 
Op het certificaat van het met goed gevolg afgelegde examen wordt vermeld welke studieonderdelen 

het examen omvatte en, in voorkomende gevallen, welke bevoegdheid daaraan verbonden is. 

Degenen die meer dan één tentamen met goed gevolg heeft afgelegd en aan wie geen certificaat kan 

worden uitgereikt, ontvangt desgevraagd een namens de desbetreffende EC af te geven cijferlijst, waarop 

in elk geval de vakken zijn vermeld waarvoor hij een voldoende resultaat heeft behaald. 

 

Artikel 27. Uitreiking diploma’s 
Tenminste eenmaal per jaar (na afloop van een onderwijsperiode) vindt een beoordeling van de examen-

resultaten plaats. De periode waarin de uitreiking van het diploma plaatsvindt wordt bij aanvang van het 

cursusjaar bekend gemaakt. In bijzondere gevallen kan de examencommissie afwijken van het aantal ma-

len en de periode waarin de uitreiking van het diploma (lees ook certificaat) plaatsvindt. 

 

De student, die een verklaring wenst te ontvangen, dient hiertoe tenminste twee weken vóór de door 

hem beoogde datum van uitreiking bij het secretariaat (digitaal) een aanvraag in te dienen. op een daar-

toe bestemd (digitale) formulier.  

 

Deze aanvraag wordt niet in behandeling genomen dan nadat vastgesteld is dat de aanvraag conform het 

voorgaande is ingediend en dat de student voldaan heeft aan zijn financiële verplichtingen jegens het 

instituut. Een besluit tot afwijzing wordt met redenen omkleed.  

 

Tegen een besluit tot afwijzing kan de student binnen 3 weken na ontvangst van dit besluit schriftelijk (of 

digitaal) beroep aantekenen bij de EC. Indien niet binnen 3 weken een voor partijen bevredigende oplos-

sing is bereikt wordt het geval voorgelegd aan de Commissie van Beroep. Deze stelt de student in de 

gelegenheid zijn beroep mondeling toe te lichten. Binnen 6 weken volgt dan een uitspraak van de Com-

missie van Beroep welke bindend is.  

 

Aan de geslaagde student wordt op de vastgestelde datum het diploma uitgereikt; dit geschiedt door de 

EC namens het bestuur en/of de Minister van Onderwijs of  andere  overkoepelende  instantie.  

 

Zie IMIT Reader Afstudeeronderzoek 
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Artikel 28. Ondertekening en cijferlijst 
Het diploma, certificaat of verklaring wordt tenminste ondertekend door de voorzitter van de examen-

commissie of zijn/haar  vervanger en een vertegenwoordiger van het bestuur. Bij een diploma uitreiking 

tekent de kandidaat het diploma ten overstaan van de examencommissie. Tevens ontvangen de kandi-

daten een cijferlijst. Op de cijferlijst worden behaalde resultaten van in de betreffende studiefase, als-

mede de uitslag van het examen vermeld. De cijferlijst wordt tenminste ondertekend door de secretaris 

of zijn/haar  vervanger en een ander lid van de examencommissie. 

 

Artikel 29. Beheer studiegegevens 
Het (digitaal online) dossier van de student omvat zowel diens persoonlijke gegevens als diens studiere-

sultaten. De door de student gehaalde studieresultaten, omvattende de gehaalde cijfers en de uitslag 

van het examen. Het dossier wordt tenminste tien jaar bewaard. Bewaring kan ook digitaal geschieden. 

IMIT is niet verantwoordelijk voor opslag welke door overmacht of calamiteit verloren gaat. De student 

dient ook zelf zorg te dragen voor bewaring van bewijstukken. Het secretariaat is belast met het beheer 

van het archief. 

 

Artikel 30. Verstrekking van gegevens 
Nadat de student geslaagd is voor zijn examen, kan hij tegen vergoeding van de kosten (digitaal) afschrif-

ten ontvangen uit zijn dossier. Aan de studierichtingcoördinator kunnen op diens verzoek door het be-

stuur gegevens worden verstrekt uit het dossier. Aan anderen worden uit het dossier geen gegevens 

verstrekt. 
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HOOFDSTUK 8. BEROEPSPROCEDURE 

Artikel 31. Voor beroep vatbare beslissingen 
Beroep kan worden aangetekend tegen besluiten van de examencommissie, beoordelingscommissie, een 

examinator of de studierichtingcoördinator met betrekking tot het eerste jaar, tweede jaar, het derde, 

het vierde jaar of onderdelen daarvan, inclusief de beoordeling daarvan. 

 

Artikel 32. Regeling beroep 
Indien een student zich niet kan verenigen met een oordeel of besluit kan hij/zij binnen 3 weken na het 

oordeel of besluit schriftelijk (of digitaal) de Commissie van Beroep om herziening vragen. Na de student 

gehoord te hebben en na advies ingewonnen te hebben bij de betrokkenen beslist de Commissie van 

Beroep binnen 6 weken nadat het verzoek tot herziening van het oordeel of besuit  ontvangen is. De 

student ontvangt een schriftelijk (of digitaal) bericht van het beargumenteerde besluit over zijn beroep. 

Een besluit van de Commissie van Beroep kan zijn een tweede beoordeling van het oordeel of besluit te 

gelasten. 

 

Artikel 33. Commissie van Beroep 
De beslissingen van de Commissie van Beroep zijn bindend en kunnen inhouden dat een oordeel of be-

sluit wordt herzien met inachtneming van door de Commissie van Beroep te stellen richtlijnen. 

 

Artikel 34. Instelling Commissie van Beroep 
De commissie van beroep wordt ingesteld door het bestuur. De commissie bestaat uit tenminste drie (3) 

leden: een voorzitter, een secretaris en een gewoon lid. 
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HOOFDSTUK 9. DIVERSEN 

Artikel 35. Certificaatopleiding 

Zij die niet ingeschreven zijn als student maar wel als cursist en/of trainee mogen onder bepaalde, door 

het bestuur gestelde, voorwaarden deelnemen aan tentamens, examens of herexamens. Aan de be-

haalde resultaten kunnen echter geen rechten ontleend worden aangezien het examenreglement slechts 

betrekking heeft op studenten. 

 

Artikel 36. Roosters 
De college- en tentamenroosters (activiteitenroosters) worden tenminste 14 dagen vóór de start ervan 

bekend gemaakt door middel van publicatie via internet, via mail en op het (online) mededelingenbord. 

 

Artikel 37. Studenten 
Een student kan slechts aan één studierichting verbonden zijn maar is vrij om colleges van andere speci-

alisaties/studierichtingen bij te wonen en daarin tentamens, examens of herexamens af te leggen. Dat-

gene wat de student bij andere specialisaties/studierichtingen extra heeft gedaan tijdens zijn studie zal 

op een aparte cijferlijst of een speciale verklaring tezamen met het diploma uitgereikt worden. Indien de 

student aan alle gestelde vereisten heeft voldaan kan hij ook in aanmerking komen voor het diploma, 

aantekening of vermelding van andere studierichtingen en/ of specialisatie. Voor het volgen van extra 

vakken zullen kosten in rekening zullen worden gebracht.   

 

Een student kan als assistent van een docent optreden. Indien een student als assistent van een docent 

optreedt, doet hij dit als tijdelijke, deeltijdse werknemer. Het assistentschap geeft de betrokken student 

geen recht noch bevoegdheden die aan docenten toegekend zijn. Voor het examenreglement wordt de 

betrokkene beschouwd als een student. 

 

Artikel 38. Uitzonderingen 
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, dan wel interpretatieverschillen optreden, beslist het be-

stuur. Indien enige bepaling van deze regeling in strijd mocht blijken met de wet of een uitvoeringsrege-

ling daarvan prevaleren de wettelijke regelingen.  

 

Indien toepassing van dit Onderwijs- en examenreglement leidt tot kennelijke onbillijkheden ten faveure 

van de student, heeft het bestuur het recht hiervoor, ook in individuele gevallen, voorstellen te formule-

ren. Deze voorstellen behoeven de goedkeuring van het bevoegd gezag voordat ze uitgevoerd worden. 
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HOOFDSTUK 10. SLOT- EN INVOERINGSBEPALINGEN 

Artikel 39. Termijn 

Alle in deze regeling genoemde termijnen worden gedurende de vakanties met de duur van deze vakantie 

opgeschort. 
 

Artikel 40. Afwijkingen 
Het bestuur is bevoegd voor een individuele student of een groep van studenten een van deze afwijkende 

regeling te treffen in de volgende gevallen: 

• indien ten gevolge van bijzondere omstandigheden toepassing van deze regeling tot ernstige onbil-

lijkheden of tot een onzorgvuldige behandeling zou kunnen leiden; 

• indien ten gevolge van gemaakte fouten de belangen van een student of een groep van studenten 

geschaad zijn of dreigen te worden; 

• indien er voor zover experimenten met een geïntegreerde opleiding dit noodzakelijk maken. 
 

Deze afwijkende regeling zal niet in strijd mogen zijn met enige wettelijke regeling en ook niet ten nadele 

voor de student zijn. 
 

Artikel 41. Wijziging 
Wijzigingen van het Onderwijs- en Examenreglement behoeft instemming van het bevoegd gezag. 

Er vinden geen wijzigingen plaats die van toepassing zijn op het lopende studiejaar, tenzij de belangen 

van de studenten daardoor redelijkerwijs niet worden geschaad. 
 

Artikel 42. Bekendmaking 
De directie draagt er zorg voor dat de belanghebbenden aan het begin van het studiejaar van het Onder-

wijs- en examenreglement kennis kunnen nemen. Voor de bekendmaking van de regels en richtlijnen die 

door de EC zijn vastgesteld, alsmede van wijzigingen van deze stukken, zorgt de voorzitter of ander lid 

van de EC. Voor elke belangstellende is de digitale versie van het OER beschikbaar. Op het secretariaat 

ligt een papieren versie ter inzage. De verschillende studieprogramma’s zijn voor de student digitaal (on-

line) beschikbaar en liggen ter inzage gedurende de normale openingstijden van het secretariaat.  
 

Artikel 43. Slotbepaling 
Het Onderwijs- en Examenreglement 2019-2020 is bindend voor alle studenten, docenten en overigen 

verbonden aan de opleiding. In gevallen waarin het reglement niet voorziet en ingeval van verschil van 

mening omtrent de uitleg van het reglement, wordt door of namens het bestuur beslist. Het Onderwijs- 

en Examenreglement 2019-2020 treedt in werking op 1 Oktober 2019. Het vervangt hiermee het regle-

ment zoals opgenomen in de voorgaande versie. 
 

Aldus getekend door het Bestuur, 

Paramaribo, d.d. 1 Oktober 2019.      
 

de plv voorzitter                                                         

Ing. Urwin W. Staphorst MBA 
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BIJLAGEN 

1. Reader Afstudeeronderzoek  
2. Reader Stagehandleiding 
3. Leidraad Toetsen en Beoordelen 
4. Kwaliteitshandboek 
 

 
 
Accreditatie / Certificering / Erkenning 

Het onderwijsprogramma van IMIT is geaccrediteerd door Nationaal Orgaan voor Accreditatie (NOVA). 

IMIT is tevens erkend door het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MINOWC).  

http://novasur.org/11103-2/ 

http://www.gov.sr/ministerie-van-onderwijs-wetenschap-en-cultuur/over-minowc.aspx                                      

 


