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1 Over dit reglement  
In dit reglement  is informatie opgenomen over de modules, toetsing en certificering binnen 
het traject Avans docentprofessionalisering BDB+. Je leest in dit reglement  welke rechten en 
plichten er gelden binnen dit traject. 

 

1.1 Voor wie is dit reglement  bedoeld? 

Dit reglement  geldt voor de vier modules van de Avans docentprofessionalisering BDB+. Dit 
reglement  geldt voor de periode van 1-1-2016 t/m 31-12-2022. De regeling is bedoeld om 
inzicht te verschaffen aan iedereen die te maken heeft met de BDB+. 

Avans docentprofessionalisering BDB+ bestaat uit de landelijk verplichte BDB-certificering 
(deel A en B), aangevuld met Avans certificering op het gebied van Onderwijs & ICT (deel C) 
en Brein & Leren (deel D). Conform de  “Regeling Avans Docentprofessionalisering BDB+” 
(d.d. 10-11-2015, wijzigingen doorgevoerd op basis van stand van zaken 2 oktober 2017) 
wordt deze certificering aangeboden in vier modules, zie figuur 1.   

 

Figuur 1  Vier modules Avans docentprofessionalisering BDB+ 

 

Dit reglement geldt in eerste instantie voor alle deelnemers aan één of meer van de 
hierboven genoemde modules.  

Daarnaast geldt de regeling voor: 

• de directie van het LIC  
• de directie van DP&O 
• de certificeringscommissie BDB+ 
• de trainers van de modules 
• de beoordelaars/assessoren van de modules. 
 

1.2 Hoe lees je dit reglement? 

• Als we het hebben over ‘we’, dan bedoelen we Avans Hogeschool en het traject Avans 
docentprofessionalisering BDB+. 

• Met ‘je’ bedoelen we jou, als deelnemer aan één van de modules onder 1.1.  
• En als we ‘hij’ schrijven, dan bedoelen we ook ‘zij’. 
 
1.3 Hoe lang is dit reglement geldig? 

Dit reglement is geldig tot en met 31 december 2022.  
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2 Competenties en leerdoelen van het traject en de 
modules 
Welke competenties en leerdoelen beheers je aan het einde van  het traject? 
Avans Hogeschool wil dat je over bepaalde competenties beschikt als je dit traject hebt 
afgerond. Welke competenties bij dit traject horen, lees je hieronder bij 2.1.1 t/m 2.1.4.  
We hebben de competenties van deel A en B afgestemd op de eisen zoals vermeld in het 
‘protocol inzake wederzijdse erkenning basiskwalificatie didactische bekwaamheid’. Hiermee 
zorgen we ervoor dat onze modules op niveau zijn en de certificaten voor deel A en deel B 
vergelijkbaar zijn met certificaten van andere hogescholen. De leerdoelen van deel C en D 
zijn specifiek afgestemd op de Onderwijsvisie van Avans Hogeschool en de accenten die 
Avans Hogeschool in haar onderwijs wil leggen.  

 

2.1 Competenties en leerdoelen module BDB-didactiek (deel A) 

Deze module is gericht op het verwerven van competenties op het gebied van doceren,  
begeleiden van studenten, ontwerpen van onderwijs en professioneel docentschap als 
onderdeel van de BDB.  

Doceren 
Competentie: 
De docent bereidt onderwijssessies voor, voert deze op professionele wijze uit en evalueert 
de uitvoering. Voor de lessen wordt de beginsituatie beschreven en worden de lesdoelen 
geformuleerd. De docent weet een verantwoorde keuze te maken tussen de diverse 
didactische werkvormen. Er is ook een variatie in didactische (activerende) werkvormen. 
Leerdoel: 
De docent voert op basis van een lesvoorbereidingsformulier een les uit, zodanig dat hij tot 
sterke punten en verbeteracties komt. 

 
Begeleiden van studenten 
Competentie: 
De docent begeleidt de studenten in hun leerproces en bevordert daarbij transparante 
interactie, ook tussen studenten. De docent hanteert hierbij adequate communicatieve 
vaardigheden. De docent kan studenten motiveren en enthousiasmeren. 
Leerdoel: 
De docent begeleidt studenten binnen onderwijsactiviteiten zodanig dat het hen aanzet tot 
leeractiviteiten. 

 
Ontwerpen van onderwijs 
Competentie: 
De docent (her)ontwerpt onderwijsmateriaal dat aansluit bij het beroeps- en opleidingsprofiel, 
de competenties, de onderwijsfase, de leerlijnen en de studieomvang die is vastgesteld. 
Het onderwijsmateriaal sluit ook aan bij het didactisch concept (visie) van de opleiding. 
Leerdoel: 
De docent (her)ontwerpt een onderwijsactiviteit, zodanig dat deze uitgevoerd kan worden. 

 
Professioneel docentschap 
Competentie: 
De docent werkt planmatig, vanuit een onderzoekende houding, individueel en in 
teamverband, aan zijn eigen professionele ontwikkeling. Dit betreft zowel het inhoudelijke 
niveau van het vak als de onderwijsvaardigheden. De feedback die de docent ontvangen 
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heeft van bijvoorbeeld collega’s (intercollegiale toetsing), studenten en/of leidinggevende 
wordt hierbij betrokken. Ook kan de docent feedback geven aan studenten en collega’s. 
Leerdoel: 
De docent reflecteert op zijn docentschap, zodanig dat hij zijn sterke punten en 
ontwikkelpunten benoemt. 
 

2.2 Competentie en leerdoelen module BDB-toetsing/BKE (deel B) 

Deze module is gericht op het verwerven van de competentie op het gebied van toetsen 
(BKE), als onderdeel van de BDB. De docent kan de toetscyclus toepassen, de gemaakte 
keuzes onderbouwen, de positie van de toets in het totale toetsprogramma aangeven en 
consequenties van het toetsbeleid benoemen voor de eigen toets (conform eisen BKE). 

 
De docent: 

1. onderbouwt welke consequenties de relevante kaders (toetsbeleid, competenties en 
uitgangspunten van het toetsprogramma) hebben voor de inhoud, vorm en niveau 
van de toets, zodanig dat de toets ontwikkeld kan worden. 

2. formuleert leerdoelen op basis van eindkwalificaties, zodanig dat het beoogde 
toetsresultaat en de bijbehorende onderwijsactiviteiten helder worden. 

3. stelt een toetsmatrijs op (of past een bestaande toetsmatrijs aan), zodanig dat de 
toets ontwikkeld kan worden. 

4. ontwikkelt op basis van de toetsmatrijs een toets met bijbehorend beoordelingsmodel 
die voldoet aan de kwaliteitseisen voor validiteit, transparantie en betrouwbaarheid, 
zodanig dat de toets kan worden vormgegeven. 

5. organiseert de toetsafname, zodanig dat deze afname betrouwbaar uitgevoerd kan 
worden. 

6. voert op basis van toetsresultaten een toetsanalyse uit, zodanig dat sterke punten en 
verbeterpunten zichtbaar worden. 

7. koppelt de toetsresultaten terug, zodanig dat dit studenten stimuleert tot verder 
leren. 

8. reflecteert op het doorlopen van de toetscyclus, zodanig dat verbeterpunten en acties 
zichtbaar worden. 

 

2.3 Leerdoel module Onderwijs & ICT (deel C) 

De docent ontwerpt een leeractiviteit met daarin een ICT-toepassing, zodanig dat die ICT-
toepassing een bijdrage levert aan de beoogde leerdoelen. 

 
2.4 Leerdoel module Brein & Leren (deel D)    

De docent evalueert de eigen lesaanpak op basis van inzichten over het lerende brein, 
zodanig dat hij tot onderbouwde interventies komt om het leren van studenten te 
optimaliseren. 
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3 Toelating tot de modules 
In dit hoofdstuk lees je welke modules je moet volgen en aan welke eisen je moet voldoen als 
je een module gaat volgen die valt onder dit reglement. Ter toelichting is in als bijlage de 
“Regeling Avans Docentprofessionalisering BDB+” opgenomen.  

 

3.1 Voorwaarden voor het volgen van de modules 

3.1.1 Module didactiek(deel A) 
• Je bent op of na 1 januari 2015 bij Avans voor minimaal 0,4 fte in dienst gekomen. 
• Je hebt minimaal 1 blok onderwijservaring binnen Avans. 
• Je geeft les tijdens het volgen van de module. 
• Voor inschrijving / het volgen van de module dien je goedkeuring te hebben van de 

(academie)directie. 
Deze module is verplicht voor alle docenten bij Avans Hogeschool die niet in het bezit zijn van 
de BDB, module Didactiek (deel A). 

 
3.1.2 Module toetsing/BKE (deel B) 
• Je bent voor minimaal 0,4 fte in dienst. 
• Je hebt de module A afgerond of hebt hier vrijstelling voor. 
• Voor inschrijving / het volgen van de module dien je goedkeuring te hebben van de 

(academie)directie. 
Deze module is verplicht voor alle docenten bij Avans Hogeschool die niet in het bezit zijn van 
de BDB, onderdeel toetsing/BKE (deel B). 

3.1.3 Module Onderwijs & ICT (deel C) 
• Voor inschrijving / het volgen van de module dien je goedkeuring te hebben van de 

(academie)directie. 
Deze module is verplicht voor alle docenten bij Avans Hogeschool. 
 

3.1.4 Module Brein & leren (deel D) 
• Voor inschrijving / het volgen van de module dien je goedkeuring te hebben van de 

(academie)directie. 
Deze module is verplicht voor alle docenten bij Avans Hogeschool. 

 

3.2 Vrijstellingen  

Er kan een vrijstelling worden verleend voor een module van dit traject indien aantoonbaar 
op dit onderdeel scholing is gevolgd die met voldoende resultaat is afgerond, conform het 
vrijstellingenbeleid zoals vastgesteld door de BDB+ certificeringscommissie. Een bewijs 
hiervan (certificaat, diploma, getuigschrift) dient overlegd te worden. Een overzicht van 
mogelijke vrijstellingen is te vinden op iAvans/ Info en regelen/ Ontwikkelen@avans/ 
Docentprofessionalisering/ BDB+/ Vrijstellingen 

Wie regelt een vrijstelling? 
Een vrijstelling vraag je zelf, vóórdat je de betreffende module gaat volgen, aan bij de 
certificeringscommissie. 
Je dient, na overleg met je leidinggevende, een vrijstellingsverzoek in via HR Selfservice. 
Heb je geen toegang tot HR Selfservice, vraag dan een aanvraagformulier op via 
certificering.BDBplus@avans.nl. 

mailto:certificering.BDBplus@avans.nl
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Het verlenen van vrijstellingen is een taak van de BDB+ certificeringscommissie. DP&O 
registreert de vrijstellingen.  

Wanneer je recht hebt op een vrijstelling, ontvang je een bewijs van vrijstelling van de 
certificeringscommissie. Op het moment dat je dit bewijs in je bezit hebt is de vrijstelling aan 
jou toegekend en wordt deze verwerkt. 

De procedure voor vrijstelling staat beschreven op de volgende plaats:  
iAvans/Info en regelen/Ontwikkelen@avans/Docentprofessionalisering/BDB+/Vrijstellingen 

 

 

 

 

 

  



   
datum  12-06-2019 

pagina  7 van 11 

4 Toetsen en certificering  
Om een (deel-)certificaat te behalen, moet je aan alle eisen van  de betreffende module(s) 
voldoen. In dit hoofdstuk lees je meer over hoe dit traject is opgebouwd. 

 

4.1 Uit welke onderdelen bestaat het traject? 

Het traject “Avans Docentprofessionalisering BDB+” bestaat uit vier modules. 
De modules didactiek (deel A) en toetsing/BKE (deel B) zijn gericht op de verplichte BDB-
certificering. Bij het voldoen aan de eisen van de modules ontvang je een landelijk erkend 
BDB certificaat. 
De modules Onderwijs & ICT (deel C) en Brein & Leren (deel D) zijn een aanvulling hierop 
vanuit Avans.  

 
4.2 Waarop beoordelen we? 

Modules Didactiek en toetsing/BKE 
• De modules Didactiek en Toetsing/BKE worden afgesloten met een formele beoordeling. 

De deelnemer stelt een portfolio samen, dat wordt beoordeeld. 
• Bij beide modules worden de portfolio’s beoordeeld door twee beoordelaars/assessoren. 

Op basis van de vastgestelde beoordelingscriteria beoordelen zij of het portfolio voldoet 
aan de eisen. 

• De criteria op basis waarvan de portfolio’s beoordeeld worden zijn opgenomen in de 
deelnemershandleidingen van de modules. 

• Daarnaast geldt een inspanningsverplichting. Die inspanningsverplichting bestaat uit: 
o deelname aan alle trainingen (100% aanwezigheid); 
o actief meedoen tijdens de trainingen en alle opdrachten maken. 

 

Modules Onderwijs & ICT en Brein & Leren 
• Voor de modules Onderwijs & ICT en Brein & Leren geldt een 

inspanningsverplichting. Die inspanningsverplichting bestaat uit: 
o deelname aan alle trainingen (100% aanwezigheid).  
o actief meedoen tijdens de trainingen en alle opdrachten maken. 

De opdrachten worden niet beoordeeld. De deelnemer ontvangt tijdens de trainingen 
feedback op de gemaakte opdrachten. De trainer registreert of alle opdrachten gemaakt zijn 
en of is voldaan aan de aanwezigheidsverplichting. 

 

4.3 Afwezigheid 

Voor alle BDB+ modules geldt een 100% aanwezigheidsplicht. Op het moment dat je 
onverhoopt verhinderd bent voor één van de bijeenkomsten, verzoeken we je dit vooraf te 
melden bij je directie en daarna (voorafgaand aan de bijeenkomst) contact op te nemen met 
BDB+ (BDBplus@avans.nl) en de trainer.  

De eerste dag van een module mag nooit gemist worden in de eigen cursusgroep. Wanneer 
dit wel het geval is zal de deelnemer zich voor een nieuwe groep moeten aanmelden.  

Bij afwezigheid door dringende persoonlijke omstandigheden op een andere cursusdag (dag 
2, 3 etc.)  moet deze dag ingehaald worden in een andere cursusgroep. Roostertechnische 

mailto:BDBplus@avans.nl
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zaken of zaken die op de Academie voorrang krijgen op BDB+ worden niet als geldige reden 
voor afwezigheid geaccepteerd. Bij afwezigheid wordt hiervan altijd melding gemaakt bij de 
directie van de Academie. 

 

4.4 Wanneer wordt je portfolio beoordeeld? 

Je portfolio wordt beoordeeld wanneer dit op tijd, compleet en op de juiste manier is 
aangeleverd. We beoordelen je portfolio niet als deze niet op tijd, incompleet of niet op de 
juiste manier is aangeleverd.  

Meer informatie over wat op tijd, compleet en de juiste manier is vind je in de 
deelnemershandleidingen bij de afzonderlijke modules. 

4.4.1.1 Welke beoordeling krijg je?  
De beoordelaars beoordelen elk afzonderlijk de opdrachten in het portfolio  met 
‘voldaan/voldoende’ of ‘niet voldaan/onvoldoende’. Samen komen zij tot één definitieve 
eindbeoordeling. 

 
4.4.1.2 Wanneer ontvang je je beoordeling? 
Je ontvangt je beoordeling uiterlijk vier weken na het inleveren van je portfolio.  
 

 
4.5 Herkansingen 

• Bij een negatieve beoordeling (‘niet voldaan’) krijg je nog 1 x de mogelijkheid om je 
portfolio te verbeteren en opnieuw in te leveren voor een beoordeling.  

• Op het beoordelingsformulier staat op welke onderdelen je je portfolio moet verbeteren. 
• Door BDB+ wordt een datum vastgesteld waarop je het verbeterde portfolio kunt 

aanleveren. Hiervoor meld je je aan bij BDB+ (BDBplus@avans.nl).   Voor het inleveren 
van je verbeterde portfolio ontvang je nadere instructies. 

• Je verbeterde portfolio wordt vervolgens door 1 beoordelaar beoordeeld.  
• Deze beoordelaar beoordeelt uitsluitend de onderdelen die volgens het 

beoordelingsformulier verbeterd moeten worden.   
• Je ontvangt je beoordeling uiterlijk vier weken na het inleveren van je portfolio. 
• Wanneer je na 2 pogingen nog geen ‘voldaan/voldoende’ beoordeling hebt ontvangen 

wordt de directeur van je academie hierover ingelicht. Met zijn/haar toestemming kan 
een 3e poging worden aangevraagd bij BDB+. 

 
 
4.6 Onregelmatigheden & Plagiaat 

De portfolio opdrachten zijn individuele opdrachten. Indien deze ingeleverd  worden in 
Blackboard, vindt een Ephorus plagiaat check plaats. Wanneer deze hoog uitvalt volgt nadere 
analyse van het portfolio.  
Indien het portfolio niet in Blackboard wordt ingeleverd meldt de beoordelaar bij het 
vermoeden van een onregelmatigheid (plagiaat) dit bij de certificeringscommissie. 
De certificeringscommissie neemt hierna contact op met de deelnemer voor een gesprek. Zij 
voert een gesprek en doet vervolgens een uitspraak over de eventuele consequenties.  
 
Definitie van plagiaat: 
• het gebruik maken dan wel overnemen van andermans teksten, gegevens, ideeën, 

beeldmateriaal, prototypen en dergelijke, zonder volledige en correcte bronvermelding; 

mailto:BDBplus@avans.nl
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• het presenteren als eigen werk of eigen gedachten van de structuur dan wel het centrale 
gedachtegoed uit bronnen van derden, zelfs indien een verwijzing naar andere auteurs is 
opgenomen; 

• het parafraseren van (passages uit) de inhoud van andermans teksten zonder voldoende 
bronverwijzingen; 

• het weergeven van cijfers, grafieken, tabellen en illustraties zonder het vermelden van de 
bron; 

• het indienen van een eerder ingediende of daarmee vergelijkbare tekst voor opdrachten 
van andere opleidingsonderdelen; 

• het overnemen van werk van medestudenten en dit laten doorgaan voor eigen werk. 
 
 

4.7 Als je je beoordeling wilt inkijken 

Je ontvangt direct na de beoordeling van je portfolio het beoordelingsformulier.  
Wanneer je vragen hebt over de inhoud van de beoordeling kun je je wenden tot de 
onderwijskundig adviseur binnen jouw academie. Hij kan in de meeste gevallen een goede 
toelichting geven op de inhoud van de beoordeling. 
Over de inhoud van de beoordeling voor de module didactiek kun je ook contact opnemen 
met de 1e assessor. 
 
Bij klachten over de beoordeling kun je een beargumenteerd bezwaar indienen bij de 
certificeringscommissie. 

 
 

4.8 Hoe lang bewaren we het beoordelingsformulier en portfolio(‘s)? 

Jouw beoordelingsformulieren bewaren we twee jaar (digitaal). Je portfolio(’s) bewaar je zelf.  
Als je een vraag of een klacht hebt ingediend over de beoordeling, dan bewaren we je 
beoordelingsformulier minimaal zo lang je vraag of klacht wordt behandeld.  
 

4.9 Welke certificaten worden verstrekt? 

Bij het voldoen aan de eisen die gesteld worden bij de module wordt er voor iedere module 
een deelcertificaat verstrekt. We kennen de volgende deelcertificaten: 

• BDB+: module Didactiek 
• BDB+: module Toetsen/BKE 
• BDB+: module Onderwijs & ICT 
• BDB+: module Brein & Leren 

Daarnaast wordt, wanneer voldaan is aan de eisen van de modules A + B, het landelijke BDB 
certificaat verstrekt. Wanneer je dit certificaat in je bezit hebt, voldoe je aan de landelijk 
vastgestelde BDB-certificering.  

 

4.10 Wanneer behaal je een (deel-)certificaat? 

Je behaalt een deelcertificaat als je aan alle eisen van de module hebt voldaan. 
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5 De certificeringscommissie 
De certificeringscommissie is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of 
een deelnemer voldoet aan de voorwaarden ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden 
die nodig zijn voor het verkrijgen van een (deel-)certificaat. 

De certificeringscommissie bestaat uit de voorzitter, een secretaris en minimaal één lid. De 
leden van de certificeringscommissie zijn deskundig op het inhoudelijk terrein van de 
modules die vallen binnen het traject docentprofessionalisering BDB+.  

 

5.1 Taken en bevoegdheden van de certificeringscommissie 

5.1.1 Verlenen van vrijstelling en toelating 
De certificeringscommissie kan vrijstelling verlenen voor het volgen van één of meer 
onderdelen van het professionaliseringstraject. De mogelijkheden tot vrijstelling en de wijze 
waarop deze aangevraagd kan worden zijn opgenomen in het protocol vrijstellingen: iAvans/ 
Info en regelen/ Ontwikkelen@avans/ Docentprofessionalisering/ BDB+/ Vrijstellingen. 
 
5.1.2 Uitreiken (deel-)certificaten 
De certificeringscommissie reikt een (deel-)certificaat uit als bewijs dat een module met goed 
gevolg is afgerond.  

De certificeringscommissie reikt een certificaat BDB uit aan alle deelnemers die beschikken 
over: 

A. de deelcertificaten van de modules BDB-A (didactiek) én BDB-B (BKE). 
B. een bewijs van vrijstelling van de module BDB-A (didactiek) én een deelcertificaat 

van de module BDB-B (BKE). 
C. het deelcertificaat van de  module BDB-A (didactiek) én een bewijs van vrijstelling 

van de module BDB-B (BKE).  
D. een bewijs van vrijstelling van de modules BDB-A (didactiek) én de BDB-B (BKE).  
 

5.1.3 Behandelen van klachten rondom beoordeling en afronding van de 
module 

Wanneer je als  deelnemer aan de BDB+ een klacht hebt over de beoordeling en afronding 
van een module en hierover niet tot overeenstemming kunt komen met het programma 
BDB+ kun je in beroep gaan bij de certificeringscommissie. De certificeringscommissie is een 
derde, onafhankelijke partij, waarbij je je kunt melden om in beroep te gaan wanneer er 
klachten zijn over het proces van de beoordeling en afronding va de module.  
De certificeringscommissie doet geen uitspraak over het inhoudelijke oordeel van de 
assessor. 

 

5.2 Onvoorziene omstandigheden 

Als zich onvoorziene omstandigheden voordoen, die in dit reglement vastgelegd hadden 
moeten zijn, dan beslist de certificeringscommissie daarover. Zij overlegt dit zoveel mogelijk 
met de directie(s) van LIC en/of DP&O. De certificeringscommissie legt verantwoording af 
over haar beslissing aan de directie van het LIC.  
Ben je het niet eens met het oordeel van de certificeringscommissie, dan zal het gesprek 
aangegaan worden om tot een passende oplossing te komen. 
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6 Klachtenregeling 
Wanneer je klachten hebt over Docentprofessionalisering BDB+ dan kun je deze indienen via 
de mail BDBplus@avans.nl.  Graag in de onderwerpregel het woord ‘klacht’ opnemen. 

Klachten kunnen van diverse aard zijn: communicatie, proces, kwaliteit, e.d.. 

 
Je klacht wordt altijd binnen 2 werkdagen in behandeling genomen. 

 

mailto:BDBplus@avans.nl
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