
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huishoudelijk reglement  

 

Certificeringscommissie 

 

 

Studiejaar 21-22 
 
  



   

 

datum   September 2020 

auteur  ccpblom 

pagina  2 van 6 

Huishoudelijk reglement certificeringscommissie Avans 

Inhoudsopgave  

 

1. Betrokken opleidingen 3 

2 De samenstelling van en de rolverdeling binnen de commissie 3 

3 Werkwijze 3 

4 Beleid van de certificeringscommissie 4 

5 Communicatie, rapportage en archivering 5 

6 Wijziging 5 

7 Inwerkingtreding 6 
 
 

 

 

  



   

 

datum   September 2020 

auteur  ccpblom 

pagina  3 van 6 

Huishoudelijk reglement certificeringscommissie Avans 

1. Betrokken opleidingen 

Dit is het huishoudelijk reglement van de certificeringscommissie BDB+ en SKE van Avans. 

Alle opleidingen van Avans zijn betrokken bij deze commissie. De certificeringscommissie is 

verantwoordelijk voor de certificering van: de BDB-A Didactiek, BDB-B Toetsing, BDB-C 

onderwijs en ICT, BDB-D Brein en leren en de SKE.  

 

De commissie heeft de volgende taken: 

- het verlenen van vrijstellingen; 
- het uitreiken van (deel)certificaten; 
- het behandelen van bezwaren en verzoeken rondom beoordeling en afronding van de 

modules;  
- het onderzoeken van vermoedens van fraude.  

 

2 De samenstelling van en de rolverdeling binnen de 
commissie 

De Certificeringscommissie (CC) bestaat uit minimaal twee leden, een voorzitter en een 

secretarieel ondersteuner. De leden van de commissie houden zich voornamelijk bezig met de 

vrijstellingsverzoeken. 

 

3 Werkwijze 

De CC komt maandelijks bij elkaar om openstaande zaken te bespreken. 

 

Indien een deelnemer een verzoek heeft ten aanzien van de beoordeling en afronding van 

een module, kan hij/zij dit digitaal versturen naar certificering.BDBplus@avans.nl. In 

paragraaf 4 is beschreven in welke gevallen een verzoek ingediend kan worden. 

 

De mail moet minimaal onderstaande gegevens bevatten: 

o Naam van de deelnemer die het indient; 

o Naam van de module die  het betreft; 

o Reden van verzoek/bezwaar; 

o Argumentatie en, indien mogelijk, bewijsvoering die het verzoek/bezwaar 

ondersteunen. 

 

Een docent kan een vrijstellingsverzoek doen middels HRSelfservice en indien dit niet 

mogelijk is, bij hoge uitzondering per e-mail. 

 

Indien er een vermoeden van fraude bestaat bij de assessoren, kan dit eveneens digitaal 

kenbaar gemaakt worden. De modulecoördinator meldt een vermoeden van fraude bij de 

projectleider BDB+. Zij sturen vervolgens een beargumenteerde mail naar 

certificering.BDBplus@avans.nl.  

In de mail moeten minimaal onderstaande gegevens staan: 

o naam van de assessor; 

o naam van de betrokken module en datum van vermoedelijke fraude; 

o naam deelnemer en eventuele betrokken deelnemers; 
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o omschrijving van het vermoeden van fraude en de overwegingen van de melder om het 

vermoeden gegrond te verklaren; 

o bewijsmateriaal m.b.t. de vermoedens van fraude. 

 

De CC garandeert een deugdelijke en snelle procedure ter afhandeling 

van een melding van een onregelmatigheid / fraude waarbij de vertrouwelijkheid – voor zover 

het de omgang met gegevens door de CC betreft - wordt gewaarborgd.  

 

De procedure is de volgende: 

a. De CC bevestigt de ontvangst van de melding aan alle betrokkenen.  

b. De CC stelt binnen één week na ontvangst vast of de melding in 

behandeling wordt genomen. Wanneer sprake is van frauduleus handelen wordt de melding 

altijd in behandeling genomen. 

c. Indien de CC besluit tot het in behandeling nemen van de melding, 

dan wordt dat aan betrokkenen medegedeeld. 

d. De behandeling van de melding geschiedt niet door leden van de CC die zelf betrokken zijn 

bij de feiten waarop de melding betrekking heeft.  

e. De CC geeft alle betrokkenen gelegenheid gehoord te worden, tenzij de melding kennelijk 

ongegrond is. De hoorzitting is niet openbaar. De zitting wordt geleid door de voorzitter en 

een lid van de CC. Van het hoorgesprek wordt een verslag gemaakt. 

f. Het horen geschiedt afzonderlijk en in persoon. Alle betrokkenen worden gehoord door de 

CC. 

g. Na de betrokkenen gehoord te hebben, neemt de CC een besluit tav de betreffende zaak. 

h. De CC neemt in haar overwegingen mee in welke mate er (kennelijk) sprake is van opzet 

en in welke mate de docent zich bewust schuldig heeft gemaakt aan frauduleuze handelingen. 

i. De betrokkenen worden binnen 4 weken na het in behandeling nemen van de melding door 

de CC in kennis gesteld van de maatregelen waartoe de CC besloten heeft.   

De CC kan besluiten om: het portfolio alsnog te laten beoordelen door de assessor of het 

portfolio nietig te verklaren. In het geval van een nietig verklaring worden de directeur DP&O 

en de directeur van de eigen Academie geïnformeerd.  

 

Zolang het onderzoek naar fraude in behandeling is bij de CC beoordeelt de assessor het 

portfolio van de deelnemer niet. In het geval het portfolio  wel is beoordeeld, blijft publicatie 

van het behaalde resultaat achterwege.  

 

4 Beleid van de certificeringscommissie 

Verzoek om vrijstellingen 

Docenten kunnen een verzoek indienen om vrijstelling indien zij nog niet hebben 

deelgenomen aan de training van de desbetreffende module. 
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+ en SKE certificeringscommissie.  
Een bewijs hiervan (certificaat, diploma, getuigschrift) dient overlegd te worden. Een 
overzicht van mogelijke vrijstellingen is te vinden op: mogelijke vrijstellingen.. 
Een docent dient, na overleg met de leidinggevende, een vrijstellingsverzoek in via HR 
Selfservice. Indien een docent geen toegang heeft tot HR Selfservice en dit ook binnen twee 
maanden na indiensttreding niet heeft, dan kan het verzoek gedaan worden middels een 

verzoek om een aanvraagformulier via certificering.BDBplus@avans.nl. 

https://ontwikkelen.avans.nl/introductie/docent-bdb/bdbplus/vrijstelling
mailto:certificering.BDBplus@avans.nl
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Het verlenen van vrijstellingen is een taak van de certificeringscommissie. Na ontvangst van 
het complete verzoek, zal binnen 20 werkdagen zal er een uitspraak gedaan worden door de 
certificeringscommissie. 

DP&O registreert de vrijstellingen.  

Bij vaststelling van een vrijstelling, ontvangt de docent een bewijs van vrijstelling van de 
certificeringscommissie.  

De procedure voor vrijstelling staat beschreven op de volgende plaats:  

vrijstelling aanvragen. 

 

Verzoeken om inzage dan wel een collegiale consultatie 

Deelnemers kunnen verzoeken om inzage van het beoordelingsformulier van een gevolgde 

module. Bij vragen, of wanneer de deelnemer het niet eens is met de inhoud van de 

beoordeling, kan de deelnemer de onderwijskundig adviseur van de academie raadplegen 

voor een toelichting op de beoordeling. Indien een deelnemer het na deze toelichting niet 

eens is met de beoordeling, kan hij/zij schriftelijk een verzoek om collegiale consultatie 

aanvragen bij de CC.  

 

De collegiale consultatie geschiedt, indien toegewezen door de CC, door een andere assessor 
dan degene die de betreffende beoordeling heeft gedaan. Het resultaat van de collegiale 
consultatie wordt binnen 10 werkdagen bekendgemaakt aan de CC. Deze assessor brengt 
schriftelijk een advies uit aan de CC. De CC neemt een besluit op basis van het advies van de 
assessor. Wanneer een lid van de CC een rol heeft gehad als assessor, is deze niet betrokken 

bij het nemen van het besluit. 
 

Verzoek om aanpassing toetsvorm 

Indien een deelnemer een beargumenteerd verzoek doet om aanpassing van de toetsvorm, 

zal de CC beoordelen of er bij het aanpassen van de toetsvorm voldaan kan worden aan alle 

gestelde leerdoelen en toetscriteria. Indien dit niet het geval is, zal de CC dit verzoek 

afwijzen. 

 

5 Communicatie, rapportage en archivering 

De secretarieel ondersteuner verzorgt het beheer van het archief, zodat eerdere besluiten en 

de bij behorende argumentatie kunnen worden teruggevonden. Ook maakt zij notulen op van 

elke vergadering en houdt zij een actielijst bij. Zij houdt eveneens het functioneel e-

mailadres bij en de archivering hiervan. 

 

 

6 Wijziging  

Deze regeling wordt ieder jaar vastgesteld op 1 september en in beginsel niet gewijzigd 

tijdens het lopende studiejaar, tenzij dit in het belang van goed onderwijs of in het belang 

van de docent is.    

 

https://ontwikkelen.avans.nl/introductie/docent-bdb/bdbplus/vrijstelling
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7 Inwerkingtreding  

Deze regeling treedt in werking op 1 september 2021 en loopt tot 1 september 2022.   

 

Vastgesteld door de Certificeringscommissie    
 

 
De voorzitter,         
 


