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DEEL 1. DEFINITIES
1° academiejaar: een periode van één jaar die ten vroegste op 1 september en uiterlijk op 1
oktober begint en eindigt op de dag vóór het begin van het volgende academiejaar. Van de
vaste duur van één jaar kan uitzonderlijk worden afgeweken indien het bestuur van de
onderwijsinstelling beslist de start van het academiejaar ofwel te vervroegen ofwel te
verlaten;
2° accreditatie en instellingsreview
a) opleidingsaccreditatie: de formele erkenning van een opleiding op grond van een beslissing
van een onafhankelijk orgaan waarin vastgesteld wordt dat de opleiding voldoet aan vooraf
vastgestelde minimale kwaliteits- en niveauvereisten;
b) instellingsreview: de periodieke beoordeling door een externe commissie van de wijze
waarop een hoger onderwijsinstelling onderwijsbeleid voert en aantoont dat ze dit
onderwijsbeleid op een kwaliteitsvolle manier uitvoert met inbegrip van de regie die de instelling
opzet opdat de kwaliteit van haar opleidingen geborgd wordt. De commissie betrekt daarbij ook
de beleidsprocessen die de instelling opzet om het onderwijs dat ze in haar opleidingen
aanbiedt te ondersteunen vanuit haar opdrachten op het terrein van onderzoek en
maatschappelijke en wetenschappelijke dienstverlening;
c) regie: het geheel van acties, processen, praktijken, procedures en instrumenten die de
instelling in staat stelt de kwaliteit van de opleidingen te borgen;
d) toets nieuwe opleiding: een beoordeling door een externe commissie van de potentiële
kwaliteit van een nieuwe opleiding als vermeld in artikel II.150 van deze codex;
3° afstandsonderwijs: het onderwijs dat bijna uitsluitend met behulp van multimedia wordt
verstrekt, waardoor de student niet aan een bepaalde plaats van onderwijsverstrekking
gebonden is;
4° afstudeerrichting: een differentiatie in een opleidingsprogramma met een studieomvang
van ten minste 30 en ten hoogste 120 studiepunten;
5° AUHA: de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen;
6° bachelorscriptie: werkstuk waarmee een bacheloropleiding wordt voltooid. De student geeft
in dit werkstuk blijk van een analytisch en synthetisch of van een zelfstandig
probleemoplossend vermogen.
7° beursstudent: een student
a. die (cfr. CHO art.I.3.13°) een studietoelage ontvangt van de Vlaamse Gemeenschap
overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 8/6/2007 betreffende de
studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, of:
b. die onderdaan is van een staat behorende tot de Europese Economische ruimte en
beantwoordt aan de financiële criteria voor het verkrijgen van een studiefinanciering
van de Vlaamse Gemeenschap of,
c. een DGOS-bursaal, een BTC-bursaal of een bursaal in de programma’s van de
ontwikkelingssamenwerking van de Vlaamse Interuniversitaire Raad is;
8° bijzondere noden: functiebeperkingen zoals belastende psychosociale omstandigheden,
(ernstige) leer - en/of ontwikkelingsstoornissen, chronische ziekte, belastende sociale
omstandigheden, anderstalige nieuwkomers, …
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9° creditbewijs: de erkenning van het feit dat een student blijkens een examen de
competenties, verbonden aan een opleidingsonderdeel, heeft verworven. Deze erkenning
wordt vastgelegd in een document of een registratie. De verworven studiepunten,
verbonden aan het betrokken opleidingsonderdeel, worden aangeduid als “credits”;
10° creditcontract: een contract aangegaan door een instellingsbestuur met de student die zich
inschrijft met het oog op het behalen van (een) creditbewij(s)(zen) voor één of meer
opleidingsonderdelen;
11° diplomacontract: een contract aangegaan door een instellingsbestuur met de student die
zich inschrijft met het oog op het behalen van een graad of diploma van een opleiding of
die zich inschrijft voor een schakel- of voorbereidingsprogramma;
12° EVC: een eerder verworven competentie, zijnde het geheel van kennis, inzicht,
vaardigheden en attitudes verworven door middel van leerprocessen die niet met een
studiebewijs werden bekrachtigd;
13° EVK: een eerder verworven kwalificatie, zijnde elk binnenlands of buitenlands studiebewijs
dat aangeeft dat een formeel leertraject, al dan niet binnen onderwijs, met goed gevolg
werd doorlopen, voor zover het niet gaat om een creditbewijs dat werd behaald binnen de
instelling en de opleiding waarbinnen men de kwalificatie wenst te laten gelden;
14° examen: elke evaluatie van de mate waarin een student op grond van zijn studie de
competenties, verbonden aan een opleidingsonderdeel, heeft verworven;
15° examencontract: een contract, aangegaan door het instellingsbestuur met de student die
zich onder de door het bestuur van de onderwijsinstelling bepaalde voorwaarden inschrijft
voor het afleggen van examens met het oog op het behalen van een graad of een diploma
van een opleiding of met het oog op het behalen van een creditbewijs voor één of meer
opleidingsonderdelen;
16° graad: aanduiding van bachelor of master verleend op het einde van een opleiding c.q. na
promotie met de uitreiking van een diploma;
17° jaarprogramma: een programma dat bestaat uit een opleidingsonderdeel of een geheel van
opleidingsonderdelen die de student gedurende één academiejaar volgt en/of waarvoor hij
examens aflegt;
18° kwalificatie: een afgerond en ingeschaald geheel van competenties of domeinspecifieke
leerresultaten;
19° kwalificatie van een graad: toevoeging die verwijst naar de voltooide opleiding;
20° leerkrediet: het totale pakket van studiepunten dat een student gedurende zijn
studieloopbaan kan inzetten voor een inschrijving onder diplomacontract in een initiële
bachelor- of masteropleiding of een opleidingsonderdeel onder creditcontract en dat
naargelang het aantal studiepunten waarvoor de student zich inschrijft en welke hij
verwerft, kan evolueren;
21° masterscriptie: werkstuk waarmee een masteropleiding wordt voltooid. Daardoor geeft een
student blijk van een analytisch en synthetisch vermogen of van een zelfstandig
probleemoplossend vermogen op academisch niveau of van het vermogen tot kunstzinnige
schepping. Het werkstuk weerspiegelt de algemeen kritisch-reflecterende ingesteldheid of
de onderzoeksingesteldheid van de student;
22° modeltraject: een vooraf uitgetekend en aangeboden studietraject dat door zijn
onderwijskundige samenhang de student toelaat om zijn diploma binnen de
vooropgestelde minimumduur te behalen;
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23°

24°
25°

26°

27°
28°
29°

30°
31°
32°

33°

34°
35°
36°

normstudent: begrip dat het geheel van afspraken omvat over de student, die alle
kenmerken inzake voorkennis, begaafdheid, motivatie en studiehabitus vertoont van de
doelgroep waarop de programmering van een opleiding is gericht;
opleiding: de structurerende eenheid van het onderwijsaanbod. Zij wordt bij succesvolle
voltooiing bekroond met een diploma;
opleidingselement: deel van een opleidingsonderdeel (subopleidingsonderdeel) waaraan
in het opleidingsprogramma afzonderlijk studiepunten zijn toegekend (minstens 1 volledig
studiepunt);
opleidingsonderdeel: een afgebakend geheel van onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
dat gericht is op het verwerven van welomschreven competenties inzake kennis, inzicht,
vaardigheden en attitudes;
opleidingsprofiel : een geordende opsomming van de specifieke basiscompetenties die
binnen een opleiding worden verworven;
overmacht: de niet-toerekenbare onmogelijkheid om een verplichting na te komen;
permanente evaluatie: een op competentiemeting gerichte, regelmatige evaluatie van het
leerproces van de student tijdens het academiejaar, op verschillende momenten,
aansluitend bij de diverse deelonderwerpen in het opleidingsonderdeel/-element.
Permanente evaluatie kan verschillende vormen aannemen en is afgestemd op de inhoud
en de werkvormen eigen aan het opleidingsonderdeel/-element. Permanente evaluatie is
bedoeld om het verwerkingsproces van de leerstof continu over het academiejaar te laten
verlopen. Het levert onmiddellijke feedback aan de docent over de vorderingen en
eventuele moeilijkheden bij de studenten. De student krijgt via permanente evaluatie een
beter zicht op het eigen leerproces.
raadsman: een advocaat of een deskundige;
regelmatig ingeschreven student: een student waarvan de inschrijving door de Hogere
Zeevaartschool werd aanvaard en die het volledige studiegeld heeft betaald;
schakelprogramma : een programma dat kan worden opgelegd aan een student die zich
wenst in te schrijven voor een masteropleiding op grond van een in het professioneel hoger
onderwijs uitgereikt bachelordiploma. Het programma heeft als bedoeling studenten die het
professionele bachelordiploma in de Scheepswerktuigkunde aan de HZS hebben behaald
of zullen behalen toe te laten tot de Master in de Scheepswerktuigkunde;
schoolleven: alle activiteiten die kaderen binnen de werking van de onderwijsinstelling en
waarvoor de onderwijsinstelling de verantwoordelijkheid op zich neemt, ongeacht of ze
plaatsvinden in of buiten de onderwijsinstelling en ongeacht of deze activiteiten tijdens of
buiten de schooluren of –dagen doorgaan. Opdat er sprake zou zijn van ‘schoolleven’ moet
de activiteit door de onderwijsinstelling georganiseerd of gecontroleerd of formeel worden
toegelaten. Activiteiten die behoren tot het privé-initiatief van één of meer studenten,
personeelsleden en/of buitenstaanders kunnen niet als schoolactiviteit in aanmerking
komen.
stage aan boord: verplicht opleidingsonderdeel in het eerste bachelorjaar Nautische
wetenschappen en Scheepswerktuigkunde, georganiseerd door de HZS op een (zeil)schip.
student: een persoon ingeschreven in een instelling voor hoger onderwijs;
studiegeld: het bedrag te betalen door de student bij de inschrijving voor de deelname aan
de onderwijsactiviteiten en/of examens;
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37°
38°
39°

40°

41°
42°

43°
44°
45°

46°

studiegids: gids die het onderwijs van een opleiding beschrijft. De studiegids bevat onder
meer informatie over de opleiding en schema’s van opleidingsprogramma’s;
studieomvang: het aantal studiepunten toegekend aan een opleidingsonderdeel of aan een
opleiding;
studiepunt: een binnen de Vlaamse Gemeenschap aanvaarde internationale eenheid die
overeenstemt met ten minste 25 en ten hoogste 30 uren voorgeschreven onderwijs-,
leer- en evaluatieactiviteiten en waarmee de studieomvang van elke opleiding of elk
opleidingsonderdeel wordt uitgedrukt;
studietijd: de in uren weergegeven tijd die van de normstudent gevraagd wordt om de
voorgeschreven onderwijs-, studie- en evaluatieactiviteiten van een opleidingsonderdeel,
een opleidingsprogramma of een opleiding af te ronden;
studietraject: de wijze waarop de studie wordt geordend;
studievoortgangsbeslissing: één van de volgende beslissingen
a.
een examenbeslissing, zijnde elke beslissing die een eindoordeel inhoudt over het
voldoen voor een opleidingsonderdeel, meer opleidingsonderdelen van een opleiding, of
een opleiding als geheel;
b.
een examentuchtbeslissing, zijnde een sanctie opgelegd naar aanleiding van
examenfeiten;
c.
de toekenning van een bewijs van bekwaamheid, dat aangeeft dat een student op
grond van eerder verworven competenties of eerder verworven kwalificaties bepaalde
competenties heeft verworven;
d.
de toekenning van een vrijstelling, zijnde de opheffing van de verplichting om over
een opleidingsonderdeel, of een deel ervan, examen af te leggen;
e.
een beslissing waarbij het volgen van een schakel- en/of voorbereidingsprogramma
wordt opgelegd en waarbij de studieomvang van dergelijk programma wordt vastgesteld;
f.
het opleggen van een maatregel van studievoortgangsbewaking;
g.
het weigeren van het opnemen van een bepaald opleidingsonderdeel in het contract
waarvoor de student die een geïndividualiseerd traject volgt, zich nog niet eerder heeft
ingeschreven;
h.
een individuele beslissing houdende de weigering tot inschrijving op basis van
ontoereikend leerkrediet of een leerkrediet lager dan of gelijk aan 0, indien niet het gevolg
van een algemene reglementaire bepaling;
STUVO: dienst studentenbegeleiding en studentenvoorzieningen;
toetredingsovereenkomst: de overeenkomst tussen instellingsbestuur en student, waarbij
de laatste aangeeft de algemene voorwaarden te aanvaarden;
volgtijdelijkheid: de door het instellingsbestuur bepaalde regels inzake het geslaagd zijn
voor een opleidingsonderdeel of opleiding vooraleer een student de lessen kan volgen en
examen kan doen over een ander opleidingsonderdeel of opleiding (zie bijlage 3);
vrijstelling: de opheffing van de verplichting om over een opleidingsonderdeel, of een deel
ervan, examen af te leggen;
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DEEL 2. ONDERWIJSREGLEMENT
2.1.

Algemene bepalingen

Artikel 1 – wettelijke basis
§1

Deze onderwijs– en examenregeling, met inbegrip van de rechtspositieregeling van de
student, is opgesteld in uitvoering van:
a. het decreet betreffende de Hogere Zeevaartschool d.d. 20/02/2009 (inclusief latere
wijzigingen);
b. het bijzonder decreet betreffende de Hogere Zeevaartschool, zoals gewijzigd door
het bijzonder decreet van 13 juli 2012 houdende regeling van de bestuurlijke
organisatie en werking van sommige publiekrechtelijke hogescholen;
c. de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013 (inclusief latere wijzigingen).

§2

Wanneer in deze onderwijs– en examenregeling begrippen als “student” en “hij” worden
gehanteerd, dienen deze genderneutraal geïnterpreteerd te worden.

Artikel 2 – toetredingsovereenkomst
§1 De onderwijsinstelling en de student sluiten door de inschrijving een
toetredingsovereenkomst. De algemene voorwaarden van de overeenkomst worden
vastgelegd in deze onderwijs– en examenregeling en de rechtspositieregeling van de
student.
§2 Het onderwijs– en examenreglement wordt ter beschikking gesteld van de student via
de website van de school en Blackboard vanaf het begin van het academiejaar. Door
het ondertekenen van zijn programma verklaart de student zich akkoord met het
onderwijs– en examenreglement.
Artikel 3 - bestuurstaal
De bestuurstaal in de Hogere Zeevaartschool is het Nederlands. Bij eventuele discrepanties
tussen de Nederlandstalige en Franstalige versie van het onderwijs- en examenreglement
primeert de Nederlandstalige tekst.

2.2. Toelatingsvoorwaarden
Artikel 4 – diplomavoorwaarde bacheloropleiding
§1 Voor de inschrijving voor een bacheloropleiding aan de onderwijsinstelling geldt als
algemene toelatingsvoorwaarde het bezit van één van de volgende diploma’s:
a. een diploma van het secundair onderwijs;
b. een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
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c. een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van
het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid;
d. een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs;
e. een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een
internationale overeenkomst als gelijkwaardig met één van de voorgaande
diploma’s wordt erkend.
§2 De onderwijsinstelling kan personen toelaten die in een land buiten de Europese Unie
een diploma of certificaat hebben behaald dat niet als gelijkwaardig erkend wordt zoals
bepaald in punt e) hierboven. Dit kan enkel op voorwaarde dat dit document toelating
verleent tot een bacheloropleiding in het land waar het is uitgereikt die vergelijkbaar is
met een Vlaamse bacheloropleiding én op voorwaarde dat aan de
authenticiteitscontrole van de betreffende diploma’s of certificaten is voldaan, voor
zover door de Vlaamse overheid maatregelen zijn uitgevaardigd.
Artikel 5 – diplomavoorwaarde masteropleiding
§1 De toegang tot de master kan via de volgende wegen:
a. via rechtstreekse toegang: met een door de onderwijsinstelling uitgereikte
academische bachelor kan de student direct instromen in de master;
b. ofwel via een geïndividualiseerd traject uitgewerkt samen met de onderwijsinstelling
van minstens 45 studiepunten voorafgaand aan de masteropleiding.
§2 Uitzonderlijk kan inschrijving in het masterjaar ook toegelaten worden op voorwaarde
dat de student:
a. geslaagd is voor alle opleidingsonderdelen van het 1ste & 2de bachelorjaar van het
modeltraject;
b. nog maximaal 20 studiepunten moet behalen/hernemen in het 3de bachelorjaar.
Artikel 6 – taalvoorwaarde
Om zich voor het eerst te kunnen inschrijven, moet een kandidaat-student bewijzen dat hij
de onderwijstaal beheerst op een niveau B2 van het Europees referentiekader voor talen
(ERK).
Voor de Nederlandstalige opleidingen is de taalvoorwaarde vervuld indien de kandidaatstudent of:
a. minstens één jaar Nederlandstalig secundair onderwijs met vrucht heeft voltooid,
ongeacht het studiejaar, of;
b. geslaagd is voor ten minste 60 studiepunten in het Nederlandstalig hoger onderwijs;

9

c. door het afleveren van het bewijs dat men geslaagd is voor de Interuniversitaire
Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA), of een ander bewijs van een
centrum voor volwassenenonderwijs of erkend talencentrum. De Interuniversitaire
Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA) werd ontwikkeld door de talencentra
van vier Vlaamse Universiteiten.
Voor de Franstalige opleidingen is de taalvoorwaarde vervuld indien de kandidaat-student
of:
a. minstens één jaar Franstalig secundair onderwijs met vrucht heeft voltooid,
ongeacht het studiejaar, of;
b. geslaagd is voor ten minste 60 studiepunten in het Franstalig hoger onderwijs, of;
c. door het afleveren van het bewijs dat men een diploma Frans niveau B2 heeft
behaald, na het afleggen van een gestandaardiseerde test (bv. ‘DELF tout public’,
cf. https://www.ciep.fr/delf-dalf)..
Artikel 7 – bijzondere en afwijkende toelatingsvoorwaarden
De Hogere Zeevaartschool volgt hierbij de procedure zoals voorgeschreven door de
AUHA.(www.auha.be)
Artikel 8 – leerkredietvoorwaarde
§1 Studenten die zich willen inschrijven met een diploma- of creditcontract moeten in
beginsel over voldoende leerkrediet beschikken. Studenten die over te weinig leerkrediet
beschikken betalen een verhoogd studiegeld conform bijlage 5 bij dit reglement.
§2 De opleidingsonderdelen waarvoor de student is vrijgesteld op basis van een EVK of
EVC vallen buiten het systeem van leerkrediet.

2.3. Inschrijving en uitschrijving van de student
Artikel 9 - inschrijvingsmodaliteiten
§1 Studenten die zich inschrijven aan de Hogere Zeevaartschool moeten het studiegeld
betalen en moeten voldoen aan alle toelatingsvoorwaarden.
§2 Studenten die reeds ingeschreven zijn aan de Hogere Zeevaartschool worden na de
eerste of tweede examenzittijd door de studentenadministratie op de hoogte gesteld van
de inschrijvingsmodaliteiten.
§3 Na inschrijving en betaling van het volledige studiegeld ontvangt de student een
studentenkaart en de nodige inschrijvingsbewijzen. De studentenkaart is alleen geldig
met foto van de student. Deze studentenkaart is een noodzakelijk document voor
deelname aan de examens. De student die zijn studentenkaart verliest, koopt bij de
studentenadministratie voor € 15,00 een nieuwe studentenkaart aan. De aanvraag van
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een nieuwe kaart bij verlies kost € 15,00.
§4 Inschrijvingen gebeuren via een online inschrijvingsmodule.
§5 De inschrijvingsprocedure voor niet EER-burgers voor het academiejaar 2022-2023 is
uitgebreid omschreven in bijlage 2 van het onderwijs- en examenreglement. Deze
studenten moeten vóór 20 december van het lopende academiejaar een kopie van hun
verblijfsvergunning binnen brengen op de studentenadministratie zo niet worden zij van
ambtswege geschrapt.
§6 Adreswijzigingen dienen door de student onmiddellijk schriftelijk te worden gemeld aan
de studentenadministratie.
Artikel 10 – type studiecontract
§1 Het bestuur van de onderwijsinstelling biedt bij de inschrijving van de student de keuze
tussen een creditcontract, een diplomacontract en een examencontract. Indien de
student opteert voor een creditcontract, volgt deze student een geïndividualiseerd traject.
§2 Bovenvermelde contracten maken onderdeel uit van de toetredingsovereenkomst of
worden na de inschrijving gesloten in het raam van de toetredingsovereenkomst.
§3 Opleidingsonderdelen waarin labo’s georganiseerd worden, simulators gebruikt worden
of een stage aan boord plaatsvindt, kunnen niet in een examencontract opgenomen
worden. Deze opleidingsonderdelen vergen namelijk de aanwezigheid van de studenten
tijdens
de
onderwijsleeractiviteiten.
De
evaluatie
van
bovengenoemde
opleidingsonderdelen gebeurt bovendien door middel van permanente evaluatie.
Artikel 11 – vermeldingen studiecontract
§1 Het diplomacontract omvat ten minste volgende vermeldingen:
a. het diploma dat de student wil behalen en de doelstellingen van het
opleidingsprogramma;
b. de studieomvang van de opleiding;
c. de opleidingsonderdelen of delen ervan (opleidingselementen) die in het traject
moeten of kunnen worden opgenomen en de studieomvang en volgtijdelijkheid van
deze opleidingsonderdelen of delen ervan (opleidingselementen);
d. de tijdsperiode waarop de inschrijving betrekking heeft;
e. de voorwaarden voor het behalen van een creditbewijs per opleidingsonderdeel;
f. in voorkomend geval: de verkregen studieomvangvermindering ten gevolge van
(een) vrijstelling(en);
g. het aantal examenkansen;
h. de evaluatie– en creditdeliberatieregels;
i. de mogelijke maatregelen van studievoortgangsbewaking bedoeld in artikel 32, §1;
in voorkomend geval: de bindende voorwaarden bedoeld in artikel 32, §1, a.
§2 Het creditcontract omvat ten minste volgende vermeldingen:
a. het/de opleidingsonderde(e)l(en) of delen ervan (opleidingselementen) waarvoor de
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b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

student een inschrijving neemt;
de studieomvang per opleidingsonderdeel of een deel ervan (opleidingselement);
in voorkomend geval: de toelatingsvereisten voor de inschrijving voor het betrokken
opleidingsonderdeel of een deel ervan (opleidingselement);
de tijdsperiode waarop de inschrijving betrekking heeft;
de voorwaarden voor het behalen van een creditbewijs per opleidingsonderdeel of
een deel ervan (opleidingselement);
in voorkomend geval: de verkregen studieomvangvermindering ten gevolge van
(een) vrijstelling (en);
het aantal examenkansen;
de evaluatieregels;
de mogelijke maatregelen van studievoortgangsbewaking bedoeld in artikel 32, §1;
10e in voorkomend geval: de bindende voorwaarden bedoeld in artikel 32, §1, a.

§3 Het examencontract omvat ten minste volgende vermeldingen:
a. de in de eerste of tweede paragraaf bedoelde elementen, naar gelang het gaat om
een contract met het oog op het behalen van een graad of een diploma dan wel een
contract met het oog op het behalen van een creditbewijs;
b. de voorwaarden waaronder de student deel mag nemen aan onderwijsactiviteiten en
gebruik mag maken van onderwijsondersteunende faciliteiten.
Artikel 12 – wijziging studiecontract
§1 Wijzigingen aan de inhoud van een contract en wijzigingen aan het type contract zijn
enkel mogelijk indien deze worden aangevraagd vóór 15 oktober van het betreffende
academiejaar.
§2 De keuze voor een in artikel 10 bedoeld type contract kan enkel doorgevoerd worden
mits toestemming van het bestuur van de onderwijsinstelling en de student.
§3 De wijziging van de inhoud van de in artikel 10 bedoelde vermeldingen gebeurt:
a. door het bestuur van de onderwijsinstelling, indien de wijziging betrekking heeft op
een modeltraject;
b. door het bestuur van de onderwijsinstelling en de student gezamenlijk, indien de
wijziging betrekking heeft op een geïndividualiseerd traject.
§4 Het bestuur van de onderwijsinstelling bepaalt de formele regels waaraan de in §2 en §3
bedoelde wijzigingen moeten voldoen.
§5 De contractwijzigingen (van type of inhoud) met opname van minder of meer
studiepunten worden verrekend in het leerkrediet van de student conform de deadlines
voor teruggave van leerkrediet die verder aangegeven worden.

§6 Een student kan tijdens één academiejaar meer dan één inschrijving nemen. Hierbij is
evenwel te allen tijde het principe van de volgtijdelijkheid van kracht.
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Artikel 13 – uitschrijving en heroriëntering
§1 Een student kan op eender welk moment gedurende het academiejaar uitschrijven.
§2 Indien een student zich wil heroriënteren of uitschrijven, dient hij dit schriftelijk te laten
weten aan de studentenadministratie. De student levert bij uitschrijving zijn
studentenkaart in bij de studentenadministratie.
Artikel 14 – uitschrijving en leerkrediet
§1 De gevolgen van de uitschrijving voor de berekening van het individueel leerkrediet zijn
als volgt:
a. bij uitschrijven vóór 1 december: volledige teruggave van het opgenomen leerkrediet,
met uitzondering van de eventueel reeds behaalde credits;
b. bij uitschrijven na 1 december: geen teruggave van het opgenomen leerkrediet.
§2 Voor generatiestudenten die veranderen van opleiding (heroriënteren) binnen hetzelfde
academiejaar gelden bij wijze van uitzondering de volgende regels:
a. bij heroriënteren vóór 1 december: volledige teruggave van het opgenomen
leerkrediet, met uitzondering van de eventueel reeds behaalde credits;
b. bij heroriënteren tussen 1 december en 15 maart: teruggave van de helft van het
opgenomen leerkrediet, met uitzondering van de eventueel reeds behaalde credits;
c. bij heroriënteren na 15 maart: geen teruggave van het opgenomen leerkrediet.

§3 Een technische commissie bepaalt in functie van de uiterste wijzigingsdatum van het
opleidings-onderdeel waarvoor wordt uitgeschreven of de student intussen effectief een
creditbewijs heeft behaald.
Artikel 15 – medisch onderzoek
Elke student ingeschreven aan de onderwijsinstelling is – met het oog op het afleggen van
het verplicht opleidingsonderdeel ‘stage aan boord’ – verplicht zich te onderwerpen aan een
medisch onderzoek dat uitgevoerd wordt door een erkende medische dienst. Uitzondering
kunnen enkel indien ze bij wet voorzien zijn. De kosten voor dit medisch onderzoek moeten
door de student betaald worden.
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2.4. Studiegeld
Artikel 16 – betaling studiegeld
§1 De studenten aan de onderwijsinstelling betalen studiegeld na ontvangst van het
betalingsverzoek, ten laatste op 30 november van het lopende academiejaar. Het exacte
bedrag daarvan is bepaald in bijlage 5 bij dit reglement. Bij niet-betaling binnen de op
het betalingsverzoek vermelde betaaltermijn wordt de inschrijving geannuleerd. De
student is pas definitief ingeschreven na betaling van het volledige studiegeld en op
voorwaarde dat zijn inschrijvingsdossier werd aanvaard.
§2 Studenten kunnen een studietoelage verkrijgen volgens de criteria die algemeen van
toepassing zijn in het hoger onderwijs. Bij toekenning van een studietoelage wordt een
verlaagd studiegeld toegepast. Een student die een gemotiveerde aanvraag met
bewijsstukken vóór 15 oktober van het lopende academiejaar voorlegt aan STUVO,
ontvangt een factuur met het verlaagde studiegeld. Vóór 30 maart van het lopende
academiejaar dient de beslissing tot toekenning van de beurs bezorgd te worden aan
STUVO, zo niet ontvangt de student een factuur voor het resterend te betalen deel van
het studiegeld. Indien dit niet betaald is vóór 15 mei van het lopende academiejaar,
verliest deze student het recht om deel te nemen aan de examens en vervallen de reeds
behaalde resultaten van de examens van het lopende academiejaar. Een studietoelage
kan online aangevraagd worden op www.studietoelagen.be. Voor meer informatie en
ondersteuning bij aanvragen kan de student terecht bij STUVO van de Hogere
Zeevaartschool.
Artikel 17 – terugbetaling studiegeld
§1 Terugbetaling van het studiegeld is enkel mogelijk bij annulering van de inschrijving
uiterlijk voor de aanvang van het academiejaar, verminderd met administratiekosten à
rato van 5% van het totale studiegeld. Verder zijn alle bankkosten die aangerekend
worden voor een overschrijving, ten laste van de student.
§2 Voor de annulering van de inschrijving van niet - EER studenten is er een speciale
procedure voorzien in bijlage 2 bij dit Onderwijs- en examenreglement.
§3 Er is geen terugbetaling voorzien bij stopzetting van de studies na aanvang van het
academiejaar.
§4 Wijzigingen aan het studieprogramma op vraag van de student die leiden tot de
vermindering van het aantal studiepunten geven geen aanleiding tot enige terugbetaling
van studiegeld.
Artikel 18 – bijkomende kosten
§1 Het bestuur van de onderwijsinstelling rekent jaarlijks 50 € bijkomende kosten aan. Dit
omvat onder meer het gebruik van software die ter beschikking wordt gesteld voor de
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studenten.
§2 Met het oog op het afleggen van het verplicht opleidingsonderdeel ‘stage aan boord’
wordt er aan iedere student uit de eerste bachelor Nautische Wetenschappen en
Scheepswerktuigkunde een bijdrage gevraagd van 500 €. Deze bijdrage wordt betaald
via overschrijving en uiterlijk tegen 30 november van het lopende academiejaar. Nietbetaling geeft aanleiding tot uitsluiting van de door de onderwijsinstelling georganiseerde
stage. Uitschrijving na 30 november voor deze door de onderwijsinstelling
georganiseerde stage aan boord geeft aanleiding tot een administratieve kost van 10%.

2.5. Organisatie van het onderwijs
Artikel 19 - onderwijsaanbod
§1 De onderwijsinstelling biedt opleidingen aan die leiden tot de graad van bachelor. De

studieomvang van een bacheloropleiding bedraagt 180 studiepunten.
§2 De onderwijsinstelling biedt ook opleidingen aan die leiden tot de graad van master.
Masteropleidingen sluiten aan op academisch gerichte bacheloropleidingen en hun
studieomvang bedraagt ten minste 60 studiepunten.
Artikel 20 – studiegids
De doelstellingen van de aan de onderwijsinstelling aangeboden opleidingen en de inhoud
van de studieprogramma’s worden omstandig beschreven in de studiegidsen. Deze
studiegidsen maken integraal deel uit van dit onderwijsreglement. Zij zijn te raadplegen op
de website van de Hogere Zeevaartschool (http://www.hzs.be) en op Blackboard.
Artikel 21 – onderwijstaal
§1 Met toepassing van het artikel II. 261, §5 CHO wordt de professioneel en academisch
gerichte bacheloropleiding in de scheepswerktuigkunde en de academisch gerichte
bachelor- en masteropleiding in de nautische wetenschappen in het Nederlands en het
Frans georganiseerd.
§2 In deze opleidingen kan evenwel een andere taal dan het Nederlands of Frans worden
gebruikt voor de volgende types van opleidingsonderdelen:
a. opleidingsonderdelen die een vreemde taal tot onderwerp hebben en die in die taal
worden gedoceerd;
b. opleidingsonderdelen die worden gedoceerd door anderstalige gasthoogleraren of
gastprofessoren;
c. anderstalige opleidingsonderdelen die, met instemming van het instellingsbestuur,
worden gevolgd aan een andere instelling voor hoger onderwijs;
d. opleidingsonderdelen waar uit een expliciet gemotiveerde beslissing de meerwaarde
voor de studenten en het afnemende veld en de functionaliteit voor de opleiding blijkt.
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§3 Voor de bacheloropleidingen is het gebruik van een andere taal beperkt tot ten hoogste
18,33 % van de omvang van het opleidingsprogramma. Voor het masterjaar is het
gebruik van een andere taal beperkt tot 50 %. Voor het bepalen van deze grens worden
de opleidingsonderdelen bedoeld in §2, a) en c) niet meegerekend.
§4 Studenten mogen ervoor kiezen om hun opleidingsprogramma samen te stellen uit
anderstalige onderwijsactiviteiten buiten de instelling op voorwaarde dat zij daartoe de
goedkeuring van de algemeen directeur verkrijgen.
Artikel 22 – bijzonder statuut voor doelgroepstudenten
§1 De onderwijsinstelling kan een bijzonder statuut toekennen aan:
a. studenten met bijzondere noden;
b. topsportbeoefenaars
c. werkstudenten
d. student-ondernemers
§2 De student die meent in aanmerking te komen voor de toekenning van dit bijzonder
statuut dient een schriftelijke aanvraag met bewijsstukken in bij STUVO.
§3 Het bijzonder statuut wordt toegestaan door de algemeen directeur, na advies van
STUVO. De student kan zijn aanvraag tot het verkrijgen van een bijzonder statuut
indienen op twee tijdstippen, uiterlijk op 15 oktober en op 30 april van het lopende
academiejaar. De toekenning van het statuut geldt vanaf de datum van goedkeuring door
de algemeen directeur. STUVO brengt de student schriftelijk (+ kopie voor de
studentenadministratie en de ombudspersoon) op de hoogte van de gemotiveerde
beslissing van de algemeen directeur inzake de aanvraag.
§4 Het bijzonder statuut wordt toegekend voor één academiejaar.
Artikel 23 – faciliteiten bij toekenning bijzonder statuut
§1 De student aan wie een bijzonder statuut wordt toegekend, heeft recht op faciliteiten en
maatregelen, zowel voor onderwijsactiviteiten als voor examenregelingen. Deze worden
in dialoog met de student verder uitgewerkt en formeel bekrachtigd, zowel aan student
als docent. Indien noodzakelijk zijn in samenspraak met de student aanpassingen naar
redelijkheid en billijkheid in de loop van het academiejaar mogelijk.
§2 Het bijzonder statuut kan onder meer inhouden:
a. spreidingsfaciliteiten voor onderwijsactiviteiten, examens of evaluaties (bijv.
verplaatsen van examens binnen éénzelfde examenzittijd, spreiden van examens
over de examenzittijden heen, …)
b. andere faciliteiten voor onderwijsactiviteiten, examens of evaluaties;
c. ondersteuningsmaatregelen.
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§3 Studenten die conform artikel 22, §1, a) een bijzonder statuut toegekend kregen en die
omwille van uitzonderlijke omstandigheden niet in de mogelijkheid zijn om het verplichte
opleidingsonderdeel ‘stage aan boord’ te volgen, kunnen in samenspraak met STUVO
een concrete regeling uitwerken ter vervanging van de stage aan boord.
Artikel 24 – verplichte deelname aan bepaalde onderwijsactiviteiten
Om aanspraak te kunnen maken op de rechtsgevolgen die verbonden zijn aan het slagen
voor een opleiding moet de regelmatig ingeschreven student deelnemen aan alle
georganiseerde stages, bezoeken, practica, labo’s en stage aan boord vanaf het begin van
het academiejaar. Omwille van het belang van de praktische vorming geldt dat in alle
opleidingen van de onderwijsinstelling afwezigheden in labo’s en practica, vanaf het begin
van het academiejaar, tot een onvoldoende kunnen leiden. Bepaalde labo’s en practica
worden immers op permanente wijze geëvalueerd.
Artikel 25 – master- en bachelorscriptie
§1 .De bacheloropleiding nautische wetenschappen en scheepswerktuigkunde bevatten
een bachelorscriptie. De masteropleiding nautische wetenschappen bevat een
masterscriptie. Het document “administratieve en organisatorische aspecten van een
scriptie” maakt integraal deel uit van dit onderwijsreglement. Het onderwerp van de
master- of bachelorscriptie moet in relatie staan tot de finaliteit van de opleiding.
§2 Een van de leden van de examencommissie treedt op als promotor. In bijzondere
gevallen kan er meer dan één promotor zijn.
§3 De deadlines voor het inleveren van de master- of bachelorscriptie zijn zowel voor de
Nautische Wetenschappen als voor de Scheepswerktuigkunde vermeld in het document
“administratieve en organisatorische aspecten van een scriptie”.
§4 De master- of bachelorscriptie wordt geëvalueerd door een commissie. De leden van de
examencommissie die samen de bachelor- of masterscriptie evalueren, geven in principe
in consensus een evaluatie. Indien dit niet lukt, bepaalt men via het gemiddelde van de
afzonderlijke evaluaties het eindresultaat.
§5 Een mondelinge verdediging van de master- of bachelorscriptie maakt een essentieel
deel uit van de evaluatie. De evaluatie gebeurt voor de creditdeliberatie van de
desbetreffende examenzittijd.
Artikel 26 – organisatie van het academiejaar
§1 Het academiejaar wordt opgesplitst in twee semesters, die op hun beurt worden
opgedeeld in twee modules. Na elk semester en/of elke module wordt in een
examenperiode voorzien.
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§2 De onderwijsinstelling organiseert ieder academiejaar per studiejaar en opleiding twee
examenzittijden. De examenzittijden en examenperiodes worden jaarlijks vastgelegd in
de academische kalender. De eerste examenzittijd heeft plaats vóór 10 juli en de tweede
na 15 augustus van het lopende academiejaar en vóór het begin van het volgende
academiejaar.
Artikel 27 – les- en examenmomenten
§1 De cursussen worden in principe georganiseerd van maandag tot en met vrijdag van
8.15 u. tot 12.30 u. en van 13.15 u. tot 17.30 u. Voor bepaalde specifieke
opleidingsonderdelen en opleidingselementen (bijv. praktijklessen en laboratoria) kan
hiervan worden afgeweken.
§2 De examens worden in elke examenperiode georganiseerd van maandag tot en met
zaterdag.
§3 De cursussen worden geschorst voor alle studenten op de volgende dagen:
a.
b.
c.
d.
e.

1, 2 en 11 november 2022;
wintervakantie: van maandag 26 december 2022 tot en met vrijdag 6 januari 2023;
lentevakantie: van maandag 3 april 2023 tot en met vrijdag 14 april 2023;
18 en 19 mei 2023
29 mei 2023

Eventuele afwijkingen op hierboven opgesomde vakantieperiodes en -dagen worden via
Blackboard meegedeeld.

2.6. Samenstelling jaarprogramma
Artikel 28 – verlenen van vrijstellingen
§1 Het bestuur van de onderwijsinstelling verleent aan de student vrijstelling:
a. voor opleidingsonderdelen waarvoor de student ten minste 10 op 20 (creditbewijs)
heeft behaald voor een examen afgelegd binnen de eigen instelling;
b. voor opleidingselementen waarvoor de student ten minste 10 op 20 heeft behaald
voor een examen afgelegd binnen de eigen instelling;
c. voor opleidingsonderdelen waarvoor de student ten minste 10 op 20 (creditbewijs)
heeft behaald, voor een examen afgelegd buiten de instelling op voorwaarde dat de
gelijkwaardigheid van het opleidingsonderdeel gegarandeerd is (inhouden, omvang
van de cursus, …);
d. op grond van een EVK;
e. op grond van een EVC.
§2 De omvang van een vrijstelling wordt uitgedrukt in gehele studiepunten, ook als de
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vrijstelling een deel van een opleidingsonderdeel (opleidingselement) betreft.
§3 De omvang van een vrijstelling voor een opleidingsonderdeel of -element wordt
behoudens andersluidende beslissing van het instellingsbestuur, gelijkgesteld met de
studieomvang van dat opleidingsonderdeel of -element.

Artikel 29 – EVK
§1 Om een vrijstelling te verkrijgen op grond van een EVK, dient de (kandidaat)student ten
laatste 15 oktober van het betreffende academiejaar een schriftelijke, gemotiveerde
aanvraag in bij de studentenadministratie, gericht aan de EVK-commissie. In zijn
aanvraag vermeldt de kandidaat-student voor welke opleidingsonderdelen of delen ervan
hij vrijstelling vraagt. Bij de aanvraag dienen ook alle studiebewijzen (o.a.
cursusinhouden, behaalde resultaten, …) te worden gevoegd waarop de kandidaatstudent zich beroept.
§2 Het onderzoek betreffende EVK’s gebeurt in de onderwijsinstelling door de EVKcommissie. De EVK-commissie onderzoekt de stukken (studiebewijzen of andere
formele attesten die aantonen dat een leertraject positief doorlopen en afgesloten werd
met een examen) die door de (kandidaat)student bij zijn aanvraag werden gevoegd. De
EVK- commissie kan de (kandidaat)student indien gewenst horen.
§3 In uitzonderlijke gevallen, waarvan de onderwijsinstelling de noodzakelijkheid motiveert,
kan naast het onderzoek op stukken een beperkte bijkomende proef worden
georganiseerd, eventueel via een bekwaamheidsonderzoek zoals op AUHA-niveau is
bepaald voor EVC’s. In dat geval verwijst het bestuur van de onderwijsinstelling de
aanvrager door naar de validerende instantie op niveau van de AUHA.
§4 Vervolgens formuleert de EVK- commissie een advies dat wordt voorgelegd aan de
algemeen directeur. De algemeen directeur kan het advies van de EVK-commissie
valideren of afwijzen en zal dus beslissen of de (kandidaat)student al dan niet een EVK
krijgt op basis van de ingediende stukken. Indien er geen EVK wordt verleend, dient deze
beslissing te worden gemotiveerd.
§5 Bij het vergelijkbaarheidsonderzoek wordt er onder andere rekening gehouden met de
volgende elementen:
a. inhoudelijke equivalentie m.b.t. de verworven competenties/domeinspecifieke
leerresultaten/inhoud van de opleidingsonderdelen;
b. studiebelasting en -omvang, waar mogelijk uitgedrukt in studiepunten;
c. aard en niveau van de opleiding;
d. specifieke toelatingsvoorwaarden.
§6 De beslissing van de algemeen directeur wordt door de EVK-commissie schriftelijk
meegedeeld aan de (kandidaat)student.
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Artikel 30 – EVC (zie ook www.auha.be)
§1 Om een vrijstelling te verkrijgen op basis van EVC wordt het bewijs van bekwaamheid
en het daaraan voorafgaande bekwaamheidsonderzoek aangevraagd bij en toegekend
door de validerende instantie geïnstalleerd in de schoot van de AUHA. De
onderwijsinstelling volgt hierbij de procedure zoals voorgeschreven door de AUHA.
§2 Vrijstelling
op
basis
van
EVC
wordt
verleend
overeenkomstig
de
toekenningsvoorwaarden op grond van de inhoudelijke aansluiting tussen het betrokken
opleidingsonderdeel of het deel ervan (opleidingselement) en de geattesteerde EVC’s.
Artikel 31 – volgtijdelijkheid
§1 Volgtijdelijkheid is in principe steeds van toepassing op gelijknamige
opleidingsonderdelen die in opeenvolgende studiejaren op elkaar verder bouwen. Het
overzicht van opleidingsonderdelen waarop volgtijdelijkheid van toepassing is, ligt vast
in de studiegids, het kwaliteitssysteem van de onderwijsinstelling en kan door de
studenten worden geraadpleegd via Blackboard. Van de vigerende regels van de
volgtijdelijkheid kan in principe niet worden afgeweken tenzij het bestuur van de
onderwijsinstelling hierover anders beslist.
§2 Volgtijdelijkheden zijn steeds van toepassing op een volledig academiejaar.
§3 Een student in de Nautische Wetenschappen kan op basis van volgtijdelijkheid slechts
voor de masterscriptie inschrijven wanneer hij geslaagd is voor de bachelorscriptie in de
Nautische Wetenschappen.
§4 Een student in de professionele bachelor Scheepswerktuigkunde kan slechts inschrijven
voor de bachelorscriptie wanneer hij geslaagd is voor alle opleidingsonderdelen in het
eerste jaar en het tweede jaar professionele bachelor Scheepswerktuigkunde.

2.7. Studievoortgang
Artikel 32 - studievoortgangsbewakingsmaatregelen
§1 Het hogeschoolbestuur kan maatregelen van studievoortgangsbewaking nemen:
a. indien een student geen 50% van de ingeschreven studiepunten verworven heeft in
een vorig academiejaar kan bij een nieuwe inschrijving een bindende voorwaarde
opgelegd worden. Deze bindende voorwaarden betreffen in beginsel geen evaluatieen/of creditdeliberatiecriteria die strenger zijn dan de regels die in de
onderwijsinstelling algemeen gelden. Het hogeschoolbestuur kan de studievoortgang
van de student wel afhankelijk maken van een creditdeliberatie door een
20

examencommissie als bedoeld in artikel 59, ook al is dergelijke examencommissie
niet op algemene wijze voorgeschreven. Bij het niet naleven van deze bindende
voorwaarde kan de student een volgend academiejaar geweigerd worden in dezelfde
instelling waar de bindende voorwaarde is opgelegd;
b. het weigeren van de inschrijving van een student die na twee inschrijvingen voor
hetzelfde opleidingsonderdeel nog altijd niet is geslaagd voor dat
opleidingsonderdeel. Deze regel geldt voor elk type van studiecontract;
c. het weigeren van de inschrijving van de student indien uit de gegevens van het
dossier van de student blijkt dat een volgende inschrijving in het hoger onderwijs geen
positief resultaat zal opleveren;
§2 Op gemotiveerd verzoek van de student kan de voorzitter van de examencommissie
uitzonderlijk toch een afwijking toestaan op de maatregelen, bepaald in paragraaf 1.
Deze afwijking wordt evenwel afhankelijk gemaakt van de oplegging en nakoming van
bindende voorwaarden op het vlak van studievoortgang. De afwijking wordt aangevraagd
via de studentenadministratie t.a.v. de algemeen directeur tegen uiterlijk 15 oktober van
het academiejaar.
§3 Voor het aanvragen van een derde inschrijving zoals vermeld in §2 wordt er een
specifieke procedure gevolgd. Het sjabloon hiervan is te vinden op Blackboard. Dit is de
laatste inschrijvingskans als uitzondering op §1b.
§4 Als je eenzelfde opleidingsonderdeel al drie jaar in je studietraject hebt opgenomen en
je na die drie jaar niet bent geslaagd, krijg je een weigering tot inschrijving voor de
volgende 3 academiejaren.
Artikel 33 – ontzeggen (verdere) toegang tot praktische opleidingsonderdelen
§1 Wanneer de deelname van de student aan een praktisch opleidingsonderdeel
(bijvoorbeeld stage aan boord) hemzelf of anderen in ernstig gevaar brengt omwille van
bijzondere persoonlijke omstandigheden, kan de algemeen directeur de student de
toegang ontzeggen tot een praktisch opleidingsonderdeel. Dit is enkel mogelijk indien
de gevaarsituatie niet vermeden kan worden door het gebruik van hulp‐ of
beschermingsmiddelen.
§2 De algemeen directeur kan in bijzondere gevallen en op objectieve gronden de stage of
een ander praktisch opleidingsonderdeel en/of –element vroegtijdig en bij
hoogdringendheid beëindigen, als de student door zijn gedragingen blijk heeft gegeven
van ongeschiktheid voor de uitoefening van een beroep waartoe de opleiding die hij
volgt, hem opleidt.
§3 De student wordt gehoord alvorens deze beslissing genomen wordt.
§4 Tegen deze beslissing kan door de student een met redenen omkleed beroep ingediend
worden binnen de 12 kalenderdagen na verzending van de beslissing bij aangetekend
schrijven bij de Raad van Toezicht p/a Hogere Zeevaartschool, Noordkasteel Oost 6 te
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2030, Antwerpen.

DEEL 3. EXAMENREGLEMENT
3.1.

Algemene bepaling

Artikel 34 – gelding van het examenreglement
§1 Dit examenreglement is van toepassing op alle examens van de bachelor- en
masteropleidingen georganiseerd door de hogeschool.
§2 Aan het examenreglement kunnen slechts wijzigingen worden aangebracht door een
beslissing van het Bestuurscollege van de hogeschool.

3.2.

Organisatie van de examens

Artikel 35 – examenzittijden
§1 De onderwijsinstelling organiseert ieder academiejaar per studiejaar en opleiding in
principe twee examenzittijden voor een opleidingsonderdeel.
§2 Binnen eenzelfde examenzittijd kan een student slechts éénmaal worden beoordeeld
over eenzelfde opleidingsonderdeel of –element. Een student kan zich in de loop van
het academiejaar dus nooit meer dan tweemaal voor dezelfde examens of dezelfde
examengedeelten aanmelden.
§3 Een student heeft voor ieder opleidingsonderdeel of -element waarvoor hij is
ingeschreven, het recht op een tweede examenkans in de tweede examenzittijd, tenzij
de aard van het opleidingsonderdeel of -element dit niet toelaat. Dit is het geval voor
sommige opleidingsonderdelen of -elementen die voorzien in praktische oefeningen,
laboratoria, andere activiteiten of opdrachten (portfolio, rapporten, …) waarop de
student in de loop van het academiejaar wordt geëvalueerd. Dit systeem van evalueren
impliceert dat het voor bepaalde opleidingsonderdelen of -elementen niet mogelijk is
een afzonderlijk examen in de tweede examenzittijd te organiseren. In de studiegids
wordt vermeld voor welke opleidingsonderdelen geen tweede examenkans
georganiseerd wordt.
Artikel 36 – examenperiodes
In de loop van het academiejaar worden examens georganiseerd. Deze examens
vinden plaats tijdens welbepaalde examenperiodes die elk jaar in de academische
jaarplanning worden vastgelegd.
Artikel 37 – deelname aan de examens
§1 Om deel te kunnen nemen aan de examens, moet een student een regelmatig
ingeschreven student zijn.
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§2 Een regelmatig ingeschreven student is automatisch ingeschreven voor de eerste en
tweede examenzittijd. Studenten die het schakelprogramma volgen moeten zich
inschrijven voor de examens.
§3 Studenten die een bijzonder statuut toegekend hebben gekregen, kunnen van
aangepaste examenfaciliteiten genieten (zie ook artikel 22 en 23).
Artikel 38 – evaluatie-informatie
§1 Elke onderwijsinstelling stelt voor de aanvang van het academiejaar de examenvormen
van haar opleidingsonderdelen vast, met inbegrip van de vormen van permanente
evaluatie. Deze informatie is terug te vinden in de studiegids.
§2 Bij aanvang van een opleidingsonderdeel/-element deelt de titularis aan de studenten
mee op welke wijze zij worden geëvalueerd en op welke wijze het examenresultaat
wordt bepaald. Bij opleidingsonderdelen/-elementen met permanente evaluatie licht de
docent bij aanvang van het opleidingsonderdeel/-element de criteria toe op basis van
dewelke de student wordt geëvalueerd. Het staat de student vrij om op elk moment in
de loop van de evaluatieperiode de docent om feedback te vragen. Studenten die in de
loop van de evaluatieperiode prestaties leveren die niet voldoen, worden hiervan door
de docent tijdig op de hoogte gebracht.
§3 Voor bepaalde opleidingsonderdelen of opleidingselementen is minimum aanwezigheid
vereist om toegang te krijgen tot de eerste en tweede examenkans. Als dat het geval is
wordt dit meegedeeld in de studiegids.
Artikel 39 – communicatie n.a.v. examenorganisatie
Alle informatie met betrekking tot examenzittijden en examenperiodes wordt via
Blackboard ter beschikking gesteld voor de studenten. De persoonlijke communicatie
gebeurt via het gepersonaliseerde emailadres van de student. Deze emailadressen
worden ter beschikking gesteld van het personeel die deze gegevens met respect voor de
privacywetging zal behandelen.
Artikel 40 – praktische afspraken i.v.m. het afleggen van examens
§1 De examens zijn openbaar en worden afgenomen in de lokalen of online via Blackboard
zoals vastgelegd in de examenregeling.
§2 De student moet zich in uniform met zijn studentenkaart, uitgereikt door de hogeschool,
voor de examens aanmelden op de hiervoor vastgestelde en bekendgemaakte
tijdstippen.
§3 De student kan de examenruimte bij het afleggen van een schriftelijk examen niet
verlaten tot één uur na het officiële begintijdstip van het examen.

23

§4 Een student die in de eerste examenzittijd een examen voor een bepaald
opleidingsonderdeel volledig of deels niet heeft afgelegd, wordt automatisch naar de
tweede examenzittijd verwezen voor dit opleidingsonderdeel.
Artikel 41 – ombudspersoon
§1 Jaarlijks worden door een beslissing van het Bestuurscollege bij de aanvang van het
academiejaar een ombudspersoon en een plaatsvervangend ombudspersoon
aangesteld. De namen van de ombudspersoon en van zijn plaatsvervanger worden via
Blackboard bekendgemaakt. Daarbij wordt eveneens vermeld waar, wanneer en hoe zij
te bereiken zijn.
§2 Indien er geen noodzakelijke wijzigingen zich opdringen, blijft een ombudspersoon
respectievelijk plaatsvervangend ombudspersoon automatisch in functie.
§3 De ombudspersoon kan niet optreden voor de studenten die hij/zij zelf moet
examineren. In dit geval treedt de plaatsvervangende ombudspersoon op.
Artikel 42 – afwezigheid wegens overmacht bij examens
§1 Een medisch attest wordt aanvaard mits het door een arts is uitgeschreven op de dag
van de ziekte of het ongeval. De student verwittigt in voorkomend geval de
studentenadministratie en de ombudspersoon ten laatste op de dag van het examen.
Elke latere verwittiging kan enkel in geval van overmacht nog in aanmerking worden
genomen.
§2 De student die om gewettigde redenen een volledig of gedeeltelijk examen uit de eerste
examenzittijd voor een bepaald opleidingsonderdeel in één van de evaluatieperiodes
S1.1; S1.2 of S2.1 niet heeft afgelegd, kan binnen de twee weken na het beëindigen
van de betrokken evaluatieperiode een met redenen omklede en met originele
documenten gestaafde aanvraag (model is te vinden op Blackboard) tot de
ombudspersoon richten met de vraag om dit examen (volledig of gedeeltelijk) nog in de
eerste examenzittijd af te leggen. Laattijdig ingediende aanvragen worden als nietig
beschouwd en bijgevolg niet in aanmerking genomen.
§3 De ombudspersoon zal de geldige aanvragen bestuderen en in overleg met de
betrokken docent(en) bepalen of het examen nog in de eerste examenzittijd tijdens de
examenperiodes S2.1 en S2.2 kan worden afgelegd én onder welke voorwaarden dit
eventueel kan gebeuren.
§4 In geval van twijfel wordt het voorstel voorgelegd aan de voorzitter van de
examencommissie, die hierover een uitspraak doet.
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Artikel 43 – aanwezigheid van de docent bij het examen
§1 Docenten examineren uitsluitend over de opleidingsonderdelen of -elementen waarmee
zij waren belast. Ieder lid van het onderwijzend personeel dat belast is met een
opleidingsonderdeel of -element waarover de student examen aflegt, is verplicht op dit
examen aanwezig te zijn.
§2 Van deze regel wordt enkel afgeweken in gevallen van overmacht of ingeval van een
dreigende schending van het onpartijdigheidsbeginsel. In dit geval duidt de voorzitter
van de examencommissie een vervanger aan.
Artikel 44 – aanwezigheid van een waarnemer bij het examen
§1 Iedere student kan vragen om een derde aanwezig te laten zijn op een mondeling
examen, met uitzondering van een jaargenoot die door dezelfde examinator in hetzelfde
academiejaar wordt geëvalueerd en bloed- en aanverwanten tot in de derde graad.
§2 Iedere examinator heeft het recht bij een examen de aanwezigheid van een bijkomend
lid van het onderwijzend personeel als waarnemer te vragen.
§3 De student of examinator richt zijn verzoek schriftelijk tot de voorzitter van de
examencommissie ten laatste één week voor het betrokken examen.
§4 Een waarnemer mag op geen enkele wijze tussenkomen bij het examen.
Artikel 45 – taalregeling
§1 Studenten hebben het recht om over een opleidingsonderdeel waarin een andere
onderwijstaal dan het Nederlands/Frans wordt gebruikt, examen in het
Nederlands/Frans af te leggen.
§2 Dit recht geldt niet voor de types opleidingsonderdelen die opgenomen zijn in bedoeld
in art. 21, §2, a) en c).
§3 Een student die van dit recht gebruik wil maken, dient vóór 15 oktober (voor modules
1.1 en 1.2) en vóór 28 februari (voor modules 2.1 en 2.2) een schriftelijke motivatie in
bij de algemeen directeur.
Artikel 46 – onpartijdigheidsbeginsel
Niemand mag examen afnemen van of deelnemen aan de deliberatie over een
echtgenoot/echtgenote of een bloed- of aanverwant(e) tot en met de vierde graad.

25

3.3.

Examencommissie

Artikel 47 – examencommissie met het oog op de toekenning van het diploma
§1 Het hogeschoolbestuur stelt een examencommissie in voor het geheel van de opleiding,
in het licht van de creditdeliberatie met het oog op de toekenning van een diploma.
§2 Deze examencommissie heeft de volgende bevoegdheden:
a. verklaren dat de student al dan niet geslaagd is voor het geheel van de opleiding;
b. bepalen van de opleidingsonderdelen of -elementen die in voorkomend geval
moeten worden hernomen met het oog op het behalen van een diploma;
c. vaststellen van de graad van verdienste waarmee het diploma wordt toegekend.
§3 De examencommissie beslist collegiaal en soeverein over het slagen en het toekennen
van graden.
Artikel 48 – examencommissie voor het eerste bachelorjaar
§1 Het hogeschoolbestuur stelt een examencommissie in voor het eerste academiejaar
van een bacheloropleiding, voor de studenten die zich voor het eerst voor een
bacheloropleiding inschrijven.
§2 Deze examencommissie kan één of meer van volgende bevoegdheden uitoefenen:
a. verklaren dat de student al dan niet is geslaagd voor het geheel van de betrokken
opleidingsonderdelen of -elementen;
b. bepalen van de opleidingsonderdelen of -elementen die moeten worden hernomen
met het oog op het behalen van een diploma;
c. definitief vaststellen van de examenresultaten;
d. vaststellen van de graad van verdienste waarmee de betrokken creditbewijzen
worden verleend;
e. het uitbrengen van een niet-bindend studieadvies op grond van de
examenresultaten.
Artikel 49 – examencommissie voor studenten die ingeschreven zijn met een
diploma- of creditcontract
§1 Het hogeschoolbestuur kan een examencommissie instellen om één of meer keren per
academiejaar te beraadslagen over het geheel van de opleidingsonderdelen of -elementen
dat door een groep studenten of een individuele student tijdens de betrokken periode werd
gevolgd, voor zover de student(en) gebonden is (zijn) door:
a. een diplomacontract;
b. een creditcontract;
c. een examencontract met het oog op het behalen van een diploma van een opleiding.
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§2 Deze examencommissie kan één of meer van volgende bevoegdheden uitoefenen:
a. verklaren dat de student al dan niet is geslaagd voor het geheel van de betrokken
opleidingsonderdelen of -elementen;
b. bepalen van de opleidingsonderdelen of -elementen die moeten worden hernomen
met het oog op het behalen van een diploma;
c. definitief vaststellen van de examenresultaten;
d. vaststellen van de graad van verdienste waarmee de betrokken creditbewijzen
worden verleend;
e. het uitbrengen van een niet-bindend studieadvies op grond van de
examenresultaten
§3 De examencommissie beslist collegiaal en soeverein over het slagen en het toekennen
van graden.
Artikel 50 – residuaire bevoegdheid van de examencommissie
Over alle aangelegenheden en gevallen die niet expliciet door dit examenreglement of door
andere reglementaire beschikkingen zijn geregeld, beslist de examencommissie autonoom.
Artikel 51 – samenstelling van de examencommissie
§1 De examencommissie bestaat uit de algemeen directeur, die de voorzitter is, en leden
van het onderwijzend personeel die belast waren met de opleidingsonderdelen of elementen die de student moest volgen.
§2 Indien de algemeen directeur verhinderd is, geeft hij een lid van het onderwijzend
personeel
volmacht
om
in
zijn
plaats
de
commissie
voor
te
zitten.
§3 De voorzitter stelt een secretaris aan onder de leden van het onderwijzend personeel
die in principe niet behoren tot de examencommissie.
§4 De ombudspersoon
examencommissie.

wordt
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toegevoegd

aan

de

§5 De examencommissie kan slechts geldig beslissen als ten minste tweederde van de
leden aanwezig is. Indien het quorum niet is bereikt, belegt de voorzitter een nieuwe
deliberatievergadering ten vroegste 24 en ten laatste 72 uur na het afsluiten van de
vergadering waarin het quorum niet is bereikt. De leden van de examencommissie
worden hiertoe schriftelijk of mondeling opgeroepen. De examencommissie kan in deze
tweede creditdeliberatievergadering rechtsgeldig beslissen als er ten minste vier leden
aanwezig zijn. Indien op de tweede deliberatievergadering geen vier leden aanwezig
zijn, moet de voorzitter de inrichtende macht hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.
Deze zal dan passende maatregelen treffen, aangezien de examencommissie niet
geldig kan beslissen.
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§6 De deliberaties van de examencommissie zijn geheim. Personen die tijdens de
beraadslagingen aanwezig zijn moeten de geheimhouding van de beraadslagingen
eerbiedigen.
Artikel 52 – notulen en proces-verbaal
§1 De notulen van de werkzaamheden van de examencommissie vermelden alle genomen
beslissingen en bevatten alle elementen om de rechtsgeldigheid van de
examenverrichtingen te staven.
§2 De beslissingen van de examencommissie worden opgenomen in een proces-verbaal,
waarin op uitdrukkelijke wijze melding wordt gemaakt van zowel de juridische als de
feitelijke redenen waarop de beslissingen zijn gesteund.
§3 In het proces-verbaal worden minstens opgenomen: de aanwezigheidslijst, het totale
examenresultaat voor iedere student - met inbegrip van de motiveringen voor
afwijkingen op de algemene principes - en het verslag van de ombudspersoon.
§4 De voorzitter, de secretaris en de aanwezige stemgerechtigde leden van de
examencommissie ondertekenen deze notulen. Wanneer de inrichtende macht voor de
examens van een jaarprogramma of opleiding een afgevaardigde heeft aangesteld, dan
ondertekent deze laatste eveneens de notulen.

3.4.

Beraadslaging

Artikel 53 – criteria voor het slagen voor een opleidingsonderdeel
§1 De beoordeling over de gemeten studieprestaties wordt per opleidingsonderdeel of element uitgedrukt in een geheel examencijfer. Bij de creditdeliberatie worden de
studiepunten van elk opleidingsonderdeel of -element als weging toegepast.
§2 Voor een opleidingsonderdeel of -element kan slechts één examencijfer worden
toegekend. De individuele examinator of het team van examinatoren van een
opleidingsonderdeel of - element kent het cijfer toe. Eventueel is dit examencijfer de
gewogen som van de deelevaluaties uitgedrukt op een totaal van twintig punten.
§3 Een student behaalt in principe een creditbewijs voor elk opleidingsonderdeel waarvoor
hij geslaagd is. Een student slaagt voor een opleidingsonderdeel of -element wanneer
hij ten minste 10 op 20 behaalt, tenzij het hogeschoolbestuur op grond van de
specificiteit van het opleidingsonderdeel een andere, niet numerieke, vorm van
resultaatsbepaling heeft vastgelegd.
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§4 Een student kan enkel een creditbewijs voor een opleidingsonderdeel toegekend krijgen
wanneer hij minstens 10 op een totaal van 20 behaalt voor het opleidingsonderdeel als
geheel en voor elk afzonderlijk opleidingselement ingeval het opleidingsonderdeel is
opgesplitst.
§5 Een creditbewijs blijft onbeperkt geldig binnen de betrokken opleiding aan de instelling
waar dit werd behaald.
§6 Een actualiseringsprogramma kan worden opgelegd wanneer ten minste 5
kalenderjaren verstreken zijn sedert het behalen van het creditbewijs. De termijn van 5
kalenderjaren wordt berekend vanaf de eerste dag van de maand oktober die volgt op
de maand waarin het creditbewijs werd behaald.
Artikel 54 – criteria voor het slagen voor een opleiding
§1 Een student verwerft een diploma van een opleiding indien hij voor het geheel van de
opleiding geslaagd wordt verklaard.
§2 De student wordt geslaagd verklaard indien hij alle examens die horen bij het
opleidingsprogramma heeft afgelegd en een creditbewijs heeft behaald op al deze
examens.
§3 De beslissing door de examencommissie over het totale examenresultaat van een
student met vrijstellingen, geschiedt enkel op basis van de examencijfers van de
opleidingsonderdelen of - elementen. De vrijstellingen worden niet mee betrokken in de
beraadslaging.
§4 De student waarvan de bachelor – of masterscriptie nog niet werd geëvalueerd, kan
voor dat studiejaar niet slagen.
§5 De examencommissie beslist over het slagen of niet-slagen van de student. Het totale
examenresultaat wordt op de volgende manieren uitgedrukt:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

geslaagd met de grootste onderscheiding;
geslaagd met grote onderscheiding;
geslaagd met onderscheiding;
geslaagd op voldoende wijze;
niet geslaagd met vrijstellingen;
niet geslaagd;
niet geslaagd wegens examenfraude.
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Artikel 55 – bepalen van de graad
§1 De algemene principes die de examencommissie hanteert bij het bepalen van het totale
examenresultaat zijn als volgt vastgelegd:
a.
b.
c.
d.

geslaagd met de grootste onderscheiding: 85 % of meer;
geslaagd met grote onderscheiding: 80 % of meer;
geslaagd met onderscheiding: 70 % of meer;
geslaagd op voldoende wijze: 50 % of meer.

§2 Deze principes doen echter geen afbreuk aan de autonome deliberatiebevoegdheid van
de examencommissie.
Artikel 56 – hernemen van een opleidingsonderdeel
§1 Een student die in de eerste examenzittijd niet slaagt voor een examen van het
studiejaar, wordt uitgesteld. Een student die in de tweede examenzittijd niet slaagt voor
een examen van het studiejaar, kan zich voor hetzelfde examen niet eerder aanbieden
dan in de eerste examenzittijd van het volgende academiejaar.
§2 Indien de aard van het opleidingsonderdeel niet toelaat dat tweemaal wordt
geëxamineerd moet de student zich voor het betreffende opleidingsonderdeel in een
volgend academiejaar opnieuw inschrijven.
§3 Indien de aard van het opleidingsonderdeel niet toelaat dat tweemaal wordt
geëxamineerd, kan de examencommissie een student afwijzen die in de eerste
examenzittijd niet slaagt. De examencommissie moet haar beslissing in verband met
de afwijzing van een student in de eerste examenzittijd uitdrukkelijk motiveren.

3.5.

Examenfraude

Artikel 57 – definitie
§1 Als examenfraude wordt beschouwd: elk gedrag van een student in het kader van een
examen waardoor deze het vormen van een juist oordeel omtrent kennis, inzicht en/of
vaardigheden van hemzelf dan wel van andere studenten geheel of gedeeltelijk
onmogelijk maakt of poogt te maken, zelfs als de fraude of onregelmatigheid pas
achteraf wordt vastgesteld.
§2 Zo wordt het in het bezit hebben van ongeoorloofde middelen in de examenruimte
(cursussen, notities, niet geregistreerde rekenmachines, elektronische toestellen zoals
GSM’s, notebooks, palmtops, smartwatch, …) beschouwd als examenfraude. Deze
voorbeelden zijn niet exhaustief.
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§3 Onder examenfraude wordt ook verstaan: het zonder duidelijke bronvermelding geheel
of gedeeltelijk overnemen van gegevens bij schriftelijke opdrachten, zoals eindscripties
of projecten (het zogenaamde plagiaat).
Artikel 58 – voorzorgsmaatregelen
Ter voorkoming van examenfraude hebben examinatoren en toezichthouders het recht om
bij het afnemen van en/of toezicht houden tijdens examens de nodige redelijke
voorzorgsmaatregelen te treffen.
Artikel 59 – vaststelling van examenfraude
§1 Indien een examinator of toezichthouder examenfraude vaststelt, meldt hij dit zo spoedig
mogelijk mondeling aan de studentenadministratie.
§2 De examinator of toezichthouder maakt binnen de kortst mogelijke termijn een schriftelijk
verslag voor de voorzitter van de examencommissie met een correcte en gedetailleerde
weergave van de feiten. Dit verslag maakt onder meer melding van de gegevens van de
student in kwestie, tijdstip en naam van het examen, beschrijving van de fraude en indien
mogelijk ook het origineel of een kopie van de frauduleuze stukken. Aanwezige getuigen
paraferen het verslag. Dit kan een examinator of toezichthouder zijn die eveneens getuige
was van de fraude.
§3 Een student die op examenfraude wordt betrapt tijdens het afleggen van een examen
moet de examenruimte onmiddellijk verlaten en zijn exemplaar van het betrokken examen
afgeven aan de examinator of toezichthouder.
Artikel 60 – procedure
§1 De voorzitter van de examencommissie hoort alle betrokkenen, met name de
examinator(en) of toezichthouder(s), eventueel de medeondertekenende getuige(n), de
studentenadministratie en/of de ombudspersoon. Vervolgens ontvangt de student een
schriftelijke uitnodiging om te worden gehoord. De voorzitter hoort de betrokken student
in aanwezigheid van de examinator(en) of toezichthouder(s) in kwestie en de eventuele
getuige(n). De student kan zich laten bijstaan door de ombudspersoon of een
medewerker van de STUVO. De voorzitter bestudeert ook het schriftelijk verslag dat hij
van de examinator of toezichthouder heeft gekregen.
§2 Nadat de student werd gehoord, kan de voorzitter van de examencommissie zich beraden
en wordt de sanctie bepaald binnen vijf kalenderdagen te rekenen vanaf het moment het
moment van de hoorzitting. Afwijking van deze termijn kan in geval van overmacht.
§3 De voorzitter van de examencommissie kan, indien hij dit noodzakelijk acht, ook beslissen
om de volledige examencommissie samen te roepen vooraleer een beslissing te nemen
aangaande de sanctie.
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§4 De beslissing van de voorzitter van de examencommissie wordt schriftelijk (per
aangetekend schrijven) aan de student meegedeeld. In dit aangetekend schrijven wordt
bovendien de mogelijkheid tot beroep vermeld.
§5 In afwachting van de beslissing van de voorzitter van de examencommissie of van het
eventueel ingestelde beroep, kan de student zijn examenreeks onder voorbehoud verder
afwerken.
Artikel 61 – sancties
§1 In het geval de voorzitter van de examencommissie van oordeel is dat er sprake is van
examenfraude dan bestaat de sanctie erin dat de student voor de bedoelde examenzittijd
geen enkel cijfer krijgt en dus voor alle examens van het betrokken traject (jaar) wordt
verwezen naar de eerstvolgende examenzittijd.
§2 Indien de student reeds eerder gesanctioneerd werd voor examenfraude dan bestaat de
sanctie uit de definitieve verwijdering uit de hogeschool

3.6.

Bekendmaking van de resultaten

Artikel 62 – bekendmaking
§1 De examenzittijd wordt gesloten als voor iedere student die deelnam aan de examens
van het studiejaar is bekendgemaakt of hij geslaagd is of niet (proclamatie). Is hij niet
geslaagd, dan wordt schriftelijk bekendgemaakt of hij vrijstellingen geniet.
§2 De datum van de bekendmaking van de resultaten wordt meegedeeld via Blackboard.
§3 De student kan zijn resultaten online raadplegen na bekendmaking van de
examenresultaten. De niet-geslaagde student verneemt op gelijkaardige wijze welke
vrijstellingen hij geniet.
§4 Voor opleidingsonderdelen waarvoor de student in totaal minder dan 10 op 20 behaalt,
kan hij deelvrijstellingen verkrijgen voor die opleidingselementen waarvoor hij minstens
10 op 20 heeft behaald.
§5 Een niet-geslaagde student kan een attest van de gevolgde studie ontvangen. Dit attest
maakt melding van de resultaten van de examens over alle opleidingsonderdelen en
opleidingselementen die de student heeft afgelegd.
Artikel 63 – feedback en inzagerecht
§1 Een feedbackmoment wordt georganiseerd op een vast tijdstip, op de dag van de
proclamatie van de eerste en tweede zittijd. De student heeft recht op feedback op zijn
eigen examen.
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§2 Inzage nemen in een examen kan tot één maand na de start van het volgende
academiejaar. De aanvraag hiertoe dient schriftelijk te gebeuren aan de voorzitter van
de examencommissie. Het verzoek wordt binnen een redelijke termijn ingewilligd.
Artikel 64 – uitreiking diploma
§1 Een student die geslaagd is voor een studiejaar kan als bewijs hiervan een voorlopig
getuigschrift ontvangen.
§2 Elk diploma wordt ondertekend door de voorzitter van de examencommissie. De
diploma's worden door hun uitreiking door de onderwijsinstelling van rechtswege erkend
en bekrachtigd.
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DEEL 4. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE STUDENT
Artikel 65 – aanwezigheid en deelname aan onderwijsactiviteiten
§1 Elke student is gehouden aanwezig te zijn op alle door de onderwijsinstelling voor de
studenten georganiseerde seminaries, oefeningen, labo’s, studiebezoeken,
studiereizen, enz. Ook bij de voorafgaande briefings met betrekking tot de stage is de
aanwezigheid van de studenten verplicht (document “Info on board training” dat
integraal deel uitmaakt van het Onderwijs- en Examenreglement).
§2 Toestemming om afwezig te zijn moet tijdig en gemotiveerd worden aangevraagd.
Onvoorziene afwezigheden moeten steeds gerechtvaardigd worden. De voormelde
toestemming wordt schriftelijk aangevraagd bij de docent. De aanwezigheid van de
studenten kan worden gecontroleerd.
Artikel 66 - gedragsregels
§1 Van de student wordt verwacht dat hij zich in zijn gedragingen, zowel binnen als buiten
de hogeschoolgemeenschap, laat leiden door de eerbied voor de menselijke persoon.
De student stelt geen handelingen die onverenigbaar zijn met de doelstellingen van de
onderwijsinstelling stelt. Hij gedraagt zich in alles loyaal tegenover zijn medestudenten,
het personeel en de instelling. De student dient de wet na te leven en in het bijzonder de
algemene en specifieke reglementeringen die van toepassing zijn op de hogeschool.
§2 De student heeft bij het gebruik van interne en externe communicatiemiddelen (incl.
sociale media) zin voor etiquette, respect en hoffelijkheid, en respecteert hierbij de
wetgeving. Ongepaste, wettelijk verboden of kwetsende communicatie, zoals
bijvoorbeeld beledigingen, bedreigingen, intimidatie, pesten, obsceniteiten of schending
van het privéleven van een derde, kan de onderwijsinstelling bijgevolg niet tolereren. De
student moet ervoor zorgen dat hij door het gebruik van interne en externe
communicatiekanalen zijn eigen reputatie en/of die van de hogeschool, stageplaats,
medestudent of personeelslid niet beschadigt.
§3 Geen enkele student is bevoegd om initiatieven te nemen namens de onderwijsinstelling
zonder toestemming van de algemeen directeur.
§4 Uit respect voor medestudenten en voor onderwijzend personeel is de student verplicht
zijn gsm-toestel en andere elektronische informatiedragers en communicatiemiddelen uit
te schakelen tijdens alle onderwijsactiviteiten, tenzij het lid van het onderwijzend
personeel expliciet toestemming verleent om deze middelen te gebruiken in de lessen.
Over het gebruik van een laptop of tablet tijdens de onderwijsactiviteiten maakt het lid
van het onderwijzend personeel bij het begin van de lesmodule afspraken met de
studenten.
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§5 Het gebruik van drugs is verboden binnen de onderwijsinstelling (zie bijlage 6
Drugsbeleid). Gebruik van alcohol kan enkel bij speciale activiteiten per uitzondering
worden toegestaan door de algemeen directeur, en dit enkel onder toezicht van een
medewerker van de hogeschool. Roken is enkel toegestaan op de daartoe voorziene
plaatsen in openlucht.
§6 De student is verantwoordelijk voor zijn persoonlijke bezittingen, ook wanneer deze
opgeborgen zijn.
§7 De student neemt deel aan de onderwijsactiviteiten in uniform zoals omschreven in de
bijlage van het onderwijs- en examenreglement.

Artikel 67 – afdwinging van gedragsregels
§1 Een student die handelingen verricht die strijdig zijn met de bovengenoemde bepalingen
kan worden gesanctioneerd volgens de bepalingen van het tuchtreglement.
§2 Alle personeelsleden zijn verantwoordelijk voor de goede gang van zaken in de
hogeschool. De student dient de aanwijzingen van de personeelsleden na te leven.
§3 Indien een student buiten de openingsuren, zoals bepaald door de instelling, door
nalatigheid of misbruik aanleiding geeft tot een alarmoproep, kunnen de kosten op hem
verhaald worden.
Artikel 68 – communicatie met de student
De student wordt geacht dagelijks de elektronische leeromgeving en zijn e-mailberichten die
toekomen op het e-mailadres dat hij van de onderwijsinstelling kreeg bij inschrijving, te
consulteren voor mogelijke berichten.
Artikel 69 – ombudspersoon
Problemen in verband met de studie en/of het studieprogramma die de student niet op een
normale wijze kan oplossen, kunnen door hem worden aangekaart bij de ombudspersoon.
Artikel 70 – openbaarheid van bestuur
§1 Voor examens houdt de openbaarheid van bestuur in dat studenten een recht op inzage
in en toelichting bij de door hen afgelegde examens hebben. Indien na de toelichting
blijkt dat de betrokken student een kopie wil van het door hen afgelegde examen, dan
heeft deze student kopierecht. Iedere kopie dient persoonlijk en vertrouwelijk behandeld
te worden en mag enkel gebruikt worden in functie van de onderwijsloopbaan van de
student. Kopieën van documenten die opgevraagd worden in het kader van de
openbaarheid van bestuur, worden verleend met onherkenbaarmaking van gegevens
die niet op de student betrekking hebben.
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§2 De aanvraag is mogelijk tot 1 maand na de start van het volgende academiejaar en
dient schriftelijk te gebeuren aan de voorzitter van de examencommissie. Per pagina
wordt een kostprijs van 1 euro aangerekend.
§3 Kopijen van schriftelijke examens en voorbereidingen van mondelinge examens worden
bijgehouden tot 3 maanden na het einde van het academiejaar.
Artikel 71 – privacyverklaring
De privacyverklaring van de onderwijsinstelling is raadpleegbaar op de website. Bij een
nieuwe inschrijving verklaart de student zich expliciet akkoord met de privacyverklaring.
Artikel 72 – IT- en bibliotheekreglement
Het “IT-reglement voor studenten” en “Bibliotheekreglement” maakt integraal deel uit van
het Onderwijs- en examenreglement. Deze documenten zijn raadpleegbaar via Blackboard.
Artikel 73 – maken van opnames
De student mag geen opnames maken tijdens onderwijs- en examenactiviteiten, tenzij een
lid van het onderwijzend personeel hier expliciet de toestemming voor geeft. In geen enkel
geval mogen de opnames aan derden, al dan niet tegen betaling, worden doorgegeven, op
het internet worden geplaatst of op een andere wijze wereldkundig worden gemaakt.
Artikel 74 – auteursrechten op bachelor- en masterscripties
§1 De student verleent aan de onderwijsinstelling een niet-exclusief gebruiksrecht op de
bachelor - of masterscriptie die door hem werd gemaakt in opdracht van de hogeschool.
De onderwijsinstelling kan deze werken gebruiken voor niet-commerciële doeleinden,
zoals bijvoorbeeld:
a. de opname van het werk of een gedeelte ervan in een bloemlezing, databank,
multimedianetwerk, brochure, tentoonstelling, …
b. de verveelvoudiging van het werk via geluids- en/of beelddragers en de
openbaarmaking, verspreiding en exploitatie van deze verveelvoudigingen,
bijvoorbeeld via de website van de Hogere Zeevaartschool, brochures, …
§2 De onderwijsinstelling maakt hierover (gedetailleerde) afspraken met de betrokken
student.
§3 Eindscripties/eindproeven/masterscripties
gearchiveerd.

worden

door

de

onderwijsinstelling
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§4 De onderwijsinstelling en haar docenten verwerven het recht de ingediende bachelor- en
masterscripties te gebruiken voor educatieve doeleinden en wetenschappelijke
publicaties met vermelding van de bron. Verder heeft de onderwijsinstelling het recht de
ingediende scriptie in boekvorm in de bibliotheek en elektronisch beschikbaar te stellen
voor consultatie. Docenten en studenten mogen delen ervan kopiëren of downloaden
voor privégebruik.
§5 De student heeft echter het recht om zich te verzetten tegen de reproductie van
(bepaalde delen) van de bachelor- of masterscriptie op basis van het geheim karakter
van de informatie die ze bevat of bij verzet van derden van wie gegevens in de bachelorof masterscriptie zijn verwerkt. De richtlijnen m.b.t. het verwerken van vertrouwelijke
informatie in een eindscriptie zijn beschreven in het document “administratieve en
organisatorische aspecten van een scriptie”.
Artikel 75 – deelname aan externe evenementen met materiaal ontwikkeld in het kader
van onderwijsactiviteiten
Een student kan met projecten, producties, bachelor- of masterscripties die tot stand zijn
gebracht in het kader van onderwijsactiviteiten aan de onderwijsinstelling enkel deelnemen
aan symposia, manifestaties, festivals, wedstrijden e.d., mits hij de toestemming heeft
gekregen van de algemeen directeur. De toestemming en de hieraan verbonden
voorwaarden worden schriftelijk meegedeeld aan de student. Al het gebruikte materiaal blijft
eigendom van de hogeschool.
Artikel 76 – nakoming van de wetgeving inzake auteursrechten door studenten
§1 Bij het maken van fotokopieën, het gebruiken en eventueel kopiëren van
computerprogramma's, van video- en bandopnames moet de student de bepalingen
inzake het auteursrecht naleven opgenomen in het wetboek economisch recht, boek XI,
titel 5, hoofdstuk 2.
§2 De student verbindt er zich bovendien toe bij het raadplegen, gebruiken en eventueel
kopiëren van computerprogramma's waarvoor de Hogere Zeevaartschool met een derde
een licentiecontract heeft afgesloten, de inhoud van het bedoeld licentiecontract te
respecteren.
Artikel 77 – verzekeringen
§1

Door de onderwijsinstelling wordt een verzekeringspolis “Onderwijsinstellingen”
(burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen) afgesloten die van toepassing
is voor alle activiteiten van studenten en personeelsleden die plaatsvinden in het kader
van het schoolleven.

§2

Studenten die post-secundair onderwijs volgen bij een instelling voor dagonderwijs
worden ervan verwittigd dat zij verzekeringsplichtig zijn bij toepassing van het K.B. van
28 juni 1969 tot verruiming van de werkingssfeer van de verplichte verzekering voor
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geneeskundige verzorging voor studenten van het hoger onderwijs (zoals gewijzigd).
De verzekeringsplicht treft natuurlijk niet de studenten die reeds rechthebbende zijn van
een Belgisch of buitenlands wettelijk of reglementair stelsel van verplichte
geneeskundige zorgenverzekering (o.a. als persoon ten laste of als werknemer). Het
bestaan van een privaat verzekeringscontract ontslaat hen niet van deze verplichting.
De betrokken studenten moeten zich bijgevolg aansluiten of inschrijven bij een
verzekeringsinstelling (een ziekenfonds of de hulpkas voor ziekte- en
invaliditeitsverzekering) naar keuze. Daartoe dienen zij echter vooraf een getuigschrift
aan te vragen bij hun onderwijsinstelling. De verzekeringsplicht neemt in beginsel een
aanvang bij het begin van het eerste academiejaar. Nochtans kan op aanvraag van de
betrokkene de aansluiting reeds vanaf 1 juli worden toegestaan.
De studenten worden er eveneens op gewezen dat zij bij laattijdig aansluiten alle
vervallen bijdragen moeten betalen, eventueel verhoogd met 10%.
§3 Studenten moeten bij het opnemen van stage aan boord verzekerd zijn voor medische
verzorging en repatriëring bij ziekte of na ongeval. De onderwijsinstelling heeft een
Travel Insurance Polis afgesloten bij haar verzekeringsmaatschappij voor alle
studenten aan de hogeschool. Deze polis dekt medische kosten na ongeval of ziekte in
het buitenland alsook repatriëringsonkosten en kosten voor rechtsbijstand tijdens de
stage aan boord. De onderwijsinstelling onderschrijft de polis en de studenten dienen
hiervoor zelf niets te ondernemen.
Artikel 78 – studentenvertegenwoordiging
§1 De bestuursorganen van de onderwijsinstelling zijn de Raad van toezicht, het
bestuurscollege
en
de
algemeen
directeur.
Beslissingen
inzake
studentenvoorzieningen worden door de STUVO-raad genomen.
§2 De studenten zijn in de Raad van toezicht vertegenwoordigd door twee studenten die
bij de aanvang van hun mandaat ten minste één jaar regelmatig zijn ingeschreven aan
de hogeschool. Zij worden verkozen door hun medestudenten in de loop van het
voorafgaande academiejaar. Hun mandaat geldt voor twee jaar en is éénmaal
verlengbaar.
§3 De Studentenraad is een medezeggenschapsorgaan en bestaat uit de democratisch
gekozen vertegenwoordigers van de studenten. De samenstelling en de
verkiezingsmodaliteiten worden vastgelegd in het Kiesreglement van de
Studentenraad. De interne werking van de Studentenraad wordt vastgelegd in het
Werkingsreglement.
§4 De Studentenraad wordt geraadpleegd voor alle aangelegenheden die de studenten
direct aanbelangen, en in het bijzonder voor de onderwijs- en examenregeling. De
Studentenraad is ook bevoegd om hierover op eigen initiatief advies uit te brengen,
bijvoorbeeld bij de evaluatie van het onderwijzend personeel door de studenten in het
kader van de kwaliteitsbewaking (in concreto in de hogeschool: “Studentenenquête
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voor kwaliteit van onderwijs”). De modaliteiten van participatie door de studenten is
vastgelegd in het Participatiereglement.
Artikel 79 – samenstelling STUVO-raad
De STUVO-raad is samengesteld uit een gelijk aantal studenten en afgevaardigden van
de onderwijsinstelling (5 studenten en 5 personeelsleden van de hogeschool). De
algemeen directeur is voorzitter van de STUVO-raad. De studenten die zetelen in de
STUVO-raad zijn verkozen door hun medestudenten. Iedere regelmatig ingeschreven
student kan zich hiervoor kandidaat stellen. Het mandaat vervalt wanneer de verkozene
niet meer ingeschreven is als regelmatige student.
Artikel 80 – bevoegdheid STUVO
§1 Zoals decretaal bepaald, is de STUVO-raad opgericht om tegemoet te komen aan
volgende sociale voorzieningen voor de studentengemeenschap:
a. huisvesting
b. sociale dienstverlening
c. medische en psychische dienstverlening
d. vervoer
e. voeding
f. studentenwerking
§2 Eerstejaarsstudenten worden uitgenodigd voor een individueel gesprek bij het begin van
het academiejaar. Aan de hand van dit gesprek wordt een persoonlijke fiche opgemaakt
die de begeleider in staat moet stellen om de student te helpen bij eventuele problemen.
Daarnaast kan de student op elk moment in het academiejaar een beroep doen op de
begeleider voor ondersteuning.
§3 Indien het probleem niet binnen het kader van de begeleiding kan worden opgelost, dan
wordt de student naar externe instanties doorverwezen.
§4 De begeleider is tijdens de blok- en examenperiodes steeds bereikbaar binnen de
kantooruren.
§5 Studenten die moeilijkheden hebben met het bekostigen van hun opleiding kunnen een
gemotiveerde aanvraag richten tot de voorzitter van de STUVO-raad. De student moet wel
degelijk kunnen bewijzen dat hij uitzonderlijke moeilijkheden heeft. Beursstudenten kunnen
via de STUVO voorschotten op de studiebeurs en vermindering van het studiegeld
aanvragen. Deze aanvraag omvat:
a. een schriftelijke aanvraag door de student zelf ondertekend;
b. een degelijke motivatie;
c. de nodige bewijsstukken om de aanvraag te staven, zoals o.m. bijvoorbeeld laatste
aanslagbiljet belastingen, kadastraal inkomen, samenstelling gezin, huurcontract kot
of afwijzing van hulp door OCMW enz.
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DEEL 5. RECHTSPOSITIEREGELING VAN DE STUDENT
Artikel 81 – materiële vergissingen
§1 Als er vóór de deliberatie vermoedens bestaan over een materiële vergissing, moeten
deze zo snel mogelijk aan de ombudspersoon worden gemeld. De materiële vergissing
kan dan bij voorkeur vóór, en ten laatste op de deliberatie, worden hersteld.
§2 Indien de student na de deliberatie merkt dat er mogelijks sprake is van een materiële
vergissing, meldt hij dit binnen een vervaltermijn van tien kalenderdagen schriftelijk bij
de voorzitter van de examencommissie, p/a Hogere Zeevaartschool, Noordkasteel
Oost 6 te 2030 Antwerpen. Deze vervaltermijn gaat in de dag na de proclamatie.
§3 Indien er een materiële vergissing wordt vastgesteld die geen invloed heeft op het
behaalde resultaat, wordt deze door de voorzitter en de secretaris van de
examencommissie hersteld en zo snel mogelijk aan de student meegedeeld.
§4 Indien er een materiële vergissing wordt vastgesteld die invloed kan hebben op het
behaalde resultaat, delibereert een examencommissie, in bijzondere zitting
bijeengeroepen, zo snel mogelijk opnieuw over de resultaten van de student en brengt
de voorzitter van de examencommissie de student ten laatste vijftien kalenderdagen
na het indienen van de melding schriftelijk op de hoogte van de beslissing van de
examencommissie.
Artikel 82 – intern beroep tegen studievoortgangsbeslissingen
§1 De student die oordeelt dat een ongunstige studievoortgangsbeslissing die ten aanzien
van hem genomen werd aangetast is door een schending van recht, stelt een intern
beroep in binnen een vervaltermijn van zeven kalenderdagen en dit via een
aangetekend schrijven aan de voorzitter van de examencommissie, p/a Hogere
Zeevaartschool, Noordkasteel Oost 6 te 2030 Antwerpen. De student vermeldt in zijn
aangetekend schrijven steeds de studievoortgangsbeslissing waartegen hij intern
beroep aantekent, alsook de reden waarom.
§2 De vervaltermijn van zeven kalenderdagen voor het indienen van het intern beroep
(zoals vermeld in §1 hierboven) gaat in:
a. bij een examenbeslissing: de dag na de proclamatie;
b. bij alle andere studievoortgangsbeslissingen: de dag na de schriftelijke kennisgeving
van deze beslissing aan de student.
Artikel 83 – procedure intern beroep tegen studievoortgangsbeslissingen
§1 De voorzitter van de examencommissie roept een interne beroepscommissie bijeen. De
interne beroepscommissie bestaat minimum uit de algemeen directeur, een secretaris,
het betrokken faculteitshoofd, een lid van de examencommissie en een lid van de
studentenadministratie.
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§2 De interne beroepscommissie oordeelt over de ontvankelijkheid en gegrondheid van het
intern beroep en motiveert haar besluit.
§3 De interne beroepscommissie kan volgende beslissingen nemen aangaande het
verzoek tot heroverweging:
a. de gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van de onontvankelijkheid ervan;
of
b. de bevestiging of herziening van de oorspronkelijke studievoortgangsbeslissing.
§4 De beslissing genomen door de interne beroepscommissie wordt schriftelijk aan de
student meegedeeld binnen een termijn van twintig kalenderdagen die ingaat de dag na
deze waarop het interne beroep werd ingesteld door de student. De schriftelijke
mededeling van de beslissing inzake interne beroepsprocedure aan de student vermeldt
de mogelijke beroepsmodaliteiten die openstaan voor de student.
Artikel 84 – extern beroep
studievoortgangsbeslissingen

bij

de

Raad

voor

betwistingen

inzake

§1 De student kan tegen de beslissing van de Interne Beroepscommissie over
studievoortgangsbeslissingen een extern beroep aantekenen bij de Raad voor betwistingen
inzake studievoortgangbeslissingen. (https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/studenten/klachten-enproblemen/beroep-aantekenen-bij-de-raad)
§2 De student beschikt hiervoor over een vervaltermijn van zeven kalenderdagen die ingaat
de dag na de schriftelijke kennisgeving van de beslissing aan de student. Indien de Interne
Beroepscommissie geen beslissing neemt, gaat de vervaltermijn van zeven kalenderdagen
in de dag na het verstrijken van twintig kalenderdagen die volgen op de postdatum van het
aangetekende schrijven waarbij de student het interne beroep opstartte.
§3 De student ondertekent het verzoek tot extern beroep, zoniet is het beroep niet ontvankelijk
en wordt het niet behandeld door de Raad.
§4 Een kopie van dit schrijven wordt terzelfdertijd bij aangetekend schrijven bezorgd aan de
algemeen directeur van de Hogere Zeevaartschool, p/a Hogere Zeevaartschool, Noordkasteel
Oost 6 te 2030 Antwerpen.
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DEEL 6. TUCHTREGLEMENT
6.1.

Algemene bepalingen

Artikel 85 – toepassingsgebied
§1 Het tuchtreglement is van toepassing op alle studenten die ingeschreven zijn aan de
hogeschool.
§2 Wordt eveneens als student beschouwd: de persoon die les volgt aan de
onderwijsinstelling in het kader van het Erasmus-uitwisselingsprogramma.
Artikel 86 – dringende ordemaatregelen
De personeelsleden van de onderwijsinstelling handhaven de orde op de instelling en tijdens
colleges, praktische oefeningen en examens. Zij hebben het recht om de studenten die hen
oneerbiedig behandelen of die de orde verstoren, op te leggen om het lokaal te verlaten,
dan wel andere noodzakelijke dringende ordemaatregelen te nemen.

6.2.

Tuchtinbreuken

Artikel 87 – opsomming tuchtinbreuken
§1 Van de studenten die zich in de Hogere Zeevaartschool inschrijven, wordt verlangd dat
ze zich in hun gedragingen en sociale betrekkingen, zowel binnen als buiten de
hogeschool, door eerbied voor de menselijke persoon en de mensenrechten in het
algemeen (zoals opgenomen in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens)
laten leiden. Bovendien wordt er van hen verwacht dat ze de goederen van de
hogeschool, van het personeel en van hun medestudenten respecteren.
§2 Studenten die zich hier niet aan houden of anderen aanzetten tot ontoelaatbare feiten,
kunnen worden gesanctioneerd volgens de bepalingen van het tuchtreglement.
Voorbeelden van feiten die gesanctioneerd worden zijn:
a. het opzettelijk of door grove nalatigheid berokkenen van schade aan de gebouwen of
goederen van de Hogere Zeevaartschool;
b. het opzettelijk of door grove nalatigheid berokkenen van schade aan de persoon of
de goederen van personen verbonden aan de onderwijsinstelling of van
medestudenten;
c. het gebruik van geweld, het uiten van ernstige en grievende beledigingen of agressief
gedrag ten opzichte van personen verbonden aan de onderwijsinstelling of van
medestudenten;
d. het hinderen van het personeel van de onderwijsinstelling in hun werkzaamheden;
e. diefstal van goederen die eigendom zijn van de hogeschool, goederen van personen
verbonden aan de onderwijsinstelling of van medestudenten;
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f. schending van de discretieplicht waartoe men, bij wet en in het kader van de
stageovereenkomst, gehouden is;
g. het niet-reglementair dragen van het uniform;
h. het bezitten of verhandelen van drugs aangezien het sanctioneren hiervan, in
tegenstelling tot het gebruik van drugs, niet wordt geregeld door het Drugsbeleid
(zoals geformuleerd in bijlage 6 - drugsbeleid);
i. valsheid in geschrifte.
§3 Bij diefstal en bij misbruik van brand- en veiligheidsinstallaties wordt steeds een
tuchtprocedure gestart.
§4 Na een strafrechtelijke veroordeling geldt in het algemeen het principe “non bis in idem”,
behalve wanneer het gaat om feiten die zo ernstig zijn, dat de Tuchtcommissie oordeelt
dat zij tot een sanctie kunnen aanleiding geven.
Artikel 88 – meerdere tuchtfeiten gepleegd door één student/ tuchtinbreuken
gepleegd door meerdere studenten
§1 Wanneer meer dan één feit ten laste wordt gelegd van een student, geeft dit slechts
aanleiding tot één procedure en het uitspreken van één tuchtsanctie.
§2 Wanneer eenzelfde feit meer dan één student ten laste wordt gelegd, geeft dit
aanleiding tot slechts één procedure en het uitspreken van één tuchtsanctie die dan
geldt voor alle betrokken studenten.
§3 Wanneer er een zekere samenhang bestaat tussen feiten door verschillende studenten
gepleegd, kunnen de tuchtdossiers door een medewerker van de STUVO worden
samengevoegd en vervolgens samen worden verwezen naar de Tuchtcommissie.

6.3.

Tuchtorganen

Artikel 89 – opsomming
De organen die binnen de onderwijsinstelling de handhaving van de tucht als taak hebben,
zijn:
a. de algemeen directeur
b. de tuchtcommissie;
c. de Raad van toezicht.
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Artikel 90 – tuchtcommissie
§1 De Tuchtcommissie is samengesteld uit de algemeen directeur, twee personen van het
onderwijzend personeel (aan te duiden door de Raad van toezicht) en de voorzitter en
de secretaris van de Studentenraad (voor zover zij niet het voorwerp uitmaken van het
tuchtonderzoek). In dat laatste geval beslist de algemeen directeur over de
samenstelling van de tuchtcommissie. De mandaten van de leden van de
Tuchtcommissie zijn jaarlijks verlengbaar.
§2 De algemeen directeur is de voorzitter van de Tuchtcommissie. De secretaris van de
Tuchtcommissie wordt gekozen uit de leden van de commissie.
§3 Van elke bijeenkomst wordt er een schriftelijk verslag gemaakt.

6.4.

Tuchtsancties

Artikel 91 – opsomming
Een student kan:
1. een terechtwijzing door de algemeen directeur opgelegd krijgen;
2. door de Tuchtcommissie een van de volgende tuchtsancties opgelegd krijgen,
a. het tijdelijk verbod om gebruik te maken van bepaalde diensten of om bepaalde
colleges bij te wonen;
b. de schorsing;
c. de uitsluiting uit de hogeschool.
Artikel 92 – nadere toelichting sancties
§ 1 De terechtwijzing is een ernstige en veelbetekenende waarschuwing voor de student.
De eerste terechtwijzing wordt uitgesproken door de algemeen directeur. De terechtwijzing
heeft geen langdurige draagwijdte indien zij wordt uitgesproken als sanctie voor een
éénmalige gebeurtenis. De terechtwijzing wordt opgenomen in het studentendossier. Vanaf
de tweede terechtwijzing zal er een dossier worden opgemaakt door de algemeen directeur,
dat wordt ingeleid bij de tuchtcommissie, die eventueel kan beslissen tot één van de andere,
meer zwaarwichtige sancties.
§ 2 Het verbod om gebruik te maken van bepaalde diensten of om bepaalde colleges bij te
wonen kan worden uitgesproken voor een duur van ten hoogste één jaar. Deze sanctie
verhindert niet het recht om andere colleges bij te wonen en verhindert evenmin de
deelname aan de examens (zowel de eerste als de tweede zittijd).
§ 3 Een schorsing houdt een algemeen verbod in om gedurende een bepaalde termijn
gebruik te maken van de diensten van de hogeschool, de colleges bij te wonen én
examens af te leggen. Deze sanctie kan worden uitgesproken voor een termijn van ten
hoogste één jaar. Een schorsing verhindert geen deelname aan de tweede zittijd.
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§ 4 De uitsluiting leidt tot het onmiddellijk verlies van de hoedanigheid van student en het
verbod om zich ooit nog opnieuw in te schrijven aan de hogeschool. De uitsluiting kan
slechts worden uitgesproken voor feiten waarbij kwaadwillig opzet kan worden aangetoond.

6.5.

Tuchtprocedure

Artikel 93 – oplegging terechtwijzing door de algemeen directeur
De terechtwijzing wordt uitgesproken door de algemeen directeur na een schriftelijke
melding van iemand van het personeel. De algemeen directeur brengt de beslissing
schriftelijk ter kennis van de student en deze beslissing wordt opgenomen in het
studentendossier. De beslissing moet steeds gemotiveerd zijn.
Artikel 94 – opstelling tuchtdossier door STUVO
In volgende gevallen wordt er een tuchtdossier opgemaakt door de algemeen directeur, dat
rechtstreeks wordt doorgegeven aan de Tuchtcommissie:
a. indien een student tot twee maal toe een terechtwijzing heeft gekregen vanwege de
algemeen directeur;
b. indien er tegen hem een rechtstreekse klacht is ingediend waarbij uitdrukkelijk wordt
gevraagd om een verwijzing naar de Tuchtcommissie;
c. indien het gaat om diefstal of misbruik van de brand- of veiligheidsinstallaties in de
hogeschool.
Artikel 95 – hoorzitting tuchtcommissie
§1 Nadat de algemeen directeur het tuchtdossier heeft samengesteld en doorgegeven aan
de Tuchtcommissie, zal deze in hoorzitting bijeenkomen.
§2 Hiertoe roept de voorzitter de Tuchtcommissie officieel samen voor de hoorzitting en dit
bij gewoon schrijven aan alle leden van de Tuchtcommissie en eveneens aan de
student(en) die zich kan (kunnen) verdedigen voor de Tuchtcommissie. Er dient een
periode van minimum 12 kalenderdagen te liggen tussen de dag van verzending van de
oproep tot hoorzitting en de datum van de hoorzitting zelf.
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§3 De oproepingsbrief maakt melding van een aantal elementen:
a. de plaats, de dag en het uur van de hoorzitting en de verplichting te verschijnen,
behoudens gewettigde afwezigheid;
b. de ten laste gelegde feiten;
c. het feit dat er een tuchtstraf kan worden opgelegd;
d. het recht van de student om zich te laten bijstaan door één persoon naar keuze
(bijvoorbeeld een raadsman, iemand van het academisch personeel, de
ombudspersoon, een studentenvertegenwoordiger, ...);
e. de plaats waar men het tuchtdossier kan inzien.
§4 De hoorzitting vindt plaats achter gesloten deuren. Op eenvoudig verzoek van de
student zal de voorzitter de openbaarheid van de zitting bevelen, tenzij dit de goede
zeden zou schenden.
§5 Tijdens de hoorzitting wordt de student gehoord en kan hij zich dus verdedigen tegen
de hem ten laste gelegde feiten.
§6 Van de hoorzitting wordt er een schriftelijk verslag opgemaakt door de secretaris van de
Tuchtcommissie.
Artikel 96 – beslissing tuchtcommissie
§1 De leden van de Tuchtcommissie zullen na het doornemen van het tuchtdossier en na
het horen van de student beraadslagen.
§2 De tuchtorganen beoordelen de feiten, met inachtneming van het recht op vrije kritische
meningsuiting en contestatie, eigen aan de maatschappelijke rol van studenten.
§3 Onmiddellijk na de hoorzitting doet de Tuchtcommissie uitspraak. De beslissing wordt
genomen bij gewone meerderheid. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter
doorslaggevend.
§4 De Tuchtcommissie kan op dat ogenblik alsnog beslissen om de zaak te seponeren.
§5 Indien de Tuchtcommissie een tuchtsanctie oplegt respecteert zij daarbij het
evenredigheidsbeginsel.
§6 De uitspraak wordt schriftelijk opgesteld en omstandig gemotiveerd. De
Tuchtcommissie zal ook de aanvangsdatum van de genomen tuchtsanctie bepalen. De
uitspraak van de Tuchtcommissie wordt bij aangetekend schrijven aan de student
verstuurd. De Tuchtcommissie bezorgt een afschrift van de beslissing aan STUVO.
§7 Een tuchtsanctie kan geen uitwerking hebben buiten de grenzen bepaald bij de
tuchtuitspraak in dit reglement. Een medewerker van STUVO treft de nodige
maatregelen voor de uitvoering van de tuchtsanctie. Met het oog hierop wordt hem een
afschrift van de tuchtbeslissing bezorgd.
46

Artikel 97 – vertrouwelijkheid van de tuchtprocedures
§1 De tuchtprocedure is geheim.
§2 De leden van de Tuchtcommissie en de leden van de Raad van toezicht als
beroepsinstantie, zijn in deze hoedanigheid gebonden door de geheimhouding.
§3 Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de student mag geen enkel
document of gegeven uit het tuchtdossier openbaar worden gemaakt.
Artikel 98 – beroep
§1 De student kan binnen 12 kalenderdagen na verzending van de uitspraak bij
aangetekend schrijven een met redenen omkleed beroep tegen de beslissing van de
tuchtcommissie instellen bij de Raad van toezicht p/a Hogere Zeevaartschool,
Noordkasteel Oost 6 te 2030 Antwerpen. Dit beroep bij de Raad van toezicht schorst de
tuchtmaatregel.
§2 Na ontvangst van het beroep, roept de voorzitter van de Raad van toezicht, binnen 12
kalenderdagen de leden van de Raad samen. De bijeenkomst van en de hoorzitting
voor de Raad van toezicht volgt alle gewone regels inzake de werking van de Raad.
§3 De student moet steeds worden gehoord door de Raad. Hij wordt daartoe door de
voorzitter bij aangetekend schrijven opgeroepen ten minste 8 kalenderdagen voor de
zitting. Deze oproepingsbrief vermeldt de datum, de plaats en het uur van de hoorzitting.
De student kan zich tijdens de hoorzitting van de Raad laten bijstaan door een persoon
naar keuze.
§4 Na de hoorzitting doet de Raad van toezicht bij gewone meerderheid een gemotiveerde
uitspraak. Deze uitspraak wordt binnen 5 kalenderdagen bij aangetekend schrijven
toegestuurd aan de student. Een afschrift van de beslissing wordt bezorgd aan de
algemeen directeur van de hogeschool.
§5 De gemotiveerde beslissing van de Raad van toezicht, als beroepsinstantie inzake de
tuchtprocedure, is bindend voor alle partijen.
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DEEL 7. INWERKINGTREDING
Artikel 99
Dit reglement treedt in werking op 26 september 2022

De student: ................................................................................. (Voornaam NAAM)
(handtekening student en
de
vermelding
“gelezen
en
goedgekeurd
diplomacontact/creditcontract/examencontract”*) (* schrappen wat niet past)

voor

Dr. R. Van Schaeren
Algemeen Directeur
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BIJLAGE 1: UNIFORM
Uniform I (uitstappen, ceremonies, mondelinge examens en diplomauitreiking):
mannelijke studenten: gekruiste jas zonder split met dubbele rij knopen (2 x 4) en
broek in "blue-black Nelson"-laken of tergal, zwarte sokken, kepie met witte overtrek;
vrouwelijke studenten: jas zonder split met enkele rij knopen (1 x 4), rechte rok in
"blue-black Nelson"-laken of tergal, klassieke nylonkousen (enkel in de winter),
kepie met witte overtrek;
iedereen: wit hemd, zwarte stropdas, zwarte lederen schoenen van klassiek model.
Voor de studenten Nautische Wetenschappen:
op linkermouw van Uniform I: onklaar anker in gouddraad. Hierboven, juist onder
de schoudernaad, mag in gouddraad geborduurd op blauwe uniformstof, de
volgende tekst worden aangebracht: HOGERE ZEEVAARTSCHOOL (linkermouw),
ECOLE SUPERIEURE DE NAVIGATION (rechtermouw);
de studenten van het master-jaar mogen één streep van 6 mm, met Nelson-krul, of
de strepen die passen bij de functie die zij aan boord hebben waargenomen,
dragen.
Voor de studenten Scheepswerktuigkunde:
op linkermouw van Uniform I: driebladige schroef in gouddraad. Hierboven, juist
onder de schoudernaad, mag in gouddraad geborduurd op blauwe uniformstof, de
volgende tekst worden aangebracht: HOGERE ZEEVAARTSCHOOL (linkermouw),
ECOLE SUPERIEURE DE NAVIGATION (rechtermouw);
als je al gevaren hebt kan je de kentekens dragen die passen bij de functie die je
aan boord als werktuigkundige hebt waargenomen.

Uniform II (cursussen , seminaries, labo's en schriftelijke examens):
wit hemd met lange mouwen en twee borstzakken, aangepaste "passanten" voor
epauletten met onklaar anker in gouddraad voor de studenten nautische
wetenschappen en driebladige schroef voor de studenten scheepswerktuigkunde,
zwarte stropdas, zwarte sokken, zwarte lederen schoenen van klassiek model (voor
vrouwelijke studenten: idem met rechte rok of broek, nylonkousen
of
wit hemd met open kraag, korte mouwen en twee borstzakken, epauletten, broek in
"blue-black Nelson"-laken of tergal, zwarte sokken, zwarte lederen schoenen van
klassiek model (voor vrouwelijke studenten: rechte rok);
"Woolly-pully", met "passanten";
als bovenkledij: donkerblauwe overjas.
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Uniform III (praktijk en bootoefeningen):
Voor de studenten Nautische Wetenschappen:
overall in beige linnen, veiligheidsschoenen en werkhandschoenen.
Voor de studenten Scheepswerktuigkunde:
vlamvertragende overall, type "Proban" met bescherming tegen industriële warmte
(kenteken EN 531) en bescherming tegen laswerken (kenteken EN 170/1),
veiligheidsschoenen en werkhandschoenen.
De studenten van de opleiding Nautische Wetenschappen en van de opleiding
Scheepswerktuigkunde volgen de cursussen en leggen de examens af in uniform. Zij
kunnen zich wenden tot een kleermaker naar keuze.
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BIJLAGE

2:

Betreft : Inschrijvingsprocedure voor “NIET EUROPESE
ECONOMISCHE RUIMTE (EER)”-burgers
academiejaar 2022-2023
DE VOORLIGGENDE “INSCHRIJVINGSPROCEDURE VOOR “NIET EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)”-BURGERS
ACADEMIEJAAR 2022-2023” MAAKT INTEGRAAL DEEL UIT VAN HET ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT (OER)

zie flow-chart
1
De inschrijving en de betaling van het volledige studiegeld gebeuren in de vastgelegde periode van
20.04.2022 tot en met 30.06.2022. Ten laatste op 30.06.2022 dient het volledige studiegeld op de rekening van de
Hogere Zeevaartschool te staan (de kandidaat moet er dus rekening mee houden dat er een bepaalde periode zit
tussen de datum van betaling en de datum van effectieve ontvangst op de rekening). De inschrijving is ongeldig
indien het studiegeld te laat op de rekening van de school wordt ontvangen (t.t.z. na 30.06.2022). Dit te laat
betaalde studiegeld wordt teruggestort op de rekening van de kandidaat.
Deze inschrijvingsprocedure (en betalingsprocedure) (van 20.04.22 t.e.m. 30.06.22) geeft de student de
mogelijkheid om op tijd zijn visum te verkrijgen (tussen 01.07.22 en 26.09.22) en om de cursussen aan te vatten op
de vooropgestelde begindatum.
2
Het visum wordt toegekend en de kandidaat volgt de cursussen aan de HZS vanaf 26.09.2022 en
meldt zich ten laatste op deze datum op de studentenadministratie van de school met zijn
“aankomstverklaring”.
3
Het visum wordt niet toegekend (of het visum wordt niet op tijd toegekend om de cursussen op tijd
d.w.z. vanaf 26.09.22 te kunnen volgen) en de kandidaat moet persoonlijk en schriftelijk (aangetekende
brief of e-mail: studentenadministratie@hzs.be) vóór de aanvang van het academiejaar 2022-23 (d.w.z.
vóór 26.09.2022) de terugbetaling van het studiegeld (-5% administratiekosten) aanvragen. De aanvraag
moet op de Hogere Zeevaartschool toekomen vóór 26.09.2022.
De mogelijkheid tot terugbetaling van het studiegeld vervalt bij laattijdige aanvraag.
Om het dossier van terugbetaling te vervolledigen moet de kandidaat een kopie van de weigering van de
Belgische ambassade om het visum toe te kennen of een document waaruit blijkt dat het visum te laat
werd verleend om op de aanvangsdag van het academiejaar (26.09.2022) aanwezig te kunnen zijn aan
de schooladministratie overmaken. De aanvraag tot terugbetaling moet ook minimaal vermelden:
begunstigde (rekeninghouder), adres, land, banknaam, BIC (Swift)-Code, IBAN-Code (rekeningnummer).
Alleen aanvragen op deze manier opgesteld worden in aanmerking genomen voor terugbetaling.
Alle aanvragen voor terugbetaling worden voor eind oktober 2022 behandeld door de Algemeen
directeur van de HZS, dat oordeelt over de ontvankelijkheid en de geldigheid van de aanvraag. De
betrokkene wordt hierna op de hoogte gebracht van de beslissing.

Door zijn inschrijving of door zijn aanvraag tot inschrijving neemt de kandidaat kennis van en gaat hij akkoord met
de procedure zoals hierbij beschreven!

NOORDKASTEEL OOST 6 – B-2030 ANTWERPEN
TEL : (03) 205 64 30

CODE IBAN : BE86-7330-5657-2450
E-MAIL : bea.wauters@hzs.be

CODE BIC : KREDBEBB
WEB : www.hzs.be

DE VOORLIGGENDE “INSCHRIJVINGSPROCEDURE VOOR “NIET EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)-BURGERS” ACADEMIEJAAR 2022-2023” MAAKT INTEGRAAL
DEEL UIT VAN HET ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT (OER)
ACADEMIEJAAR 2022-2023

1

2

HET VISUM WORDT TOEGEKEND

DE STUDENT VOLGT DE LESSEN AAN
DE HZS VANAF 26.09.2022 EN MELDT
ZICH TEN LAATSTE OP DEZE DATUM
OP DE STUDENTENADMINISTRATIE
VAN DE SCHOOL MET DE “AANKOMSTVERKLARING!
(*)

INSCHRIJVING & BETALING TUSSEN 20.04.2022 EN 30.06.2022

3

HET VISUM WORDT NIET (TIJDIG) TOEGEKEND

DE
KANDIDAAT
VRAAGT
SCHRIFTELIJK VóóR DE AANVANG V/H
ACADEMIEJAAR
2022-23
DE
TERUGBETALING VAN HET STUDIEGELD (-5% ADMINISTRATIEKOSTEN)

(*) VOOR HET ACADEMIEJAAR 2022-23 STELT HET ONDERWIJS- & EXAMENREGLEMENT IN ART. 20 §2: “….AFWEZIGHEDEN IN LABO’S EN PRACTICA, VANAF HET BEGIN VAN
HET ACADEMIEJAAR, TOT EEN ONVOLDOENDE KUNNEN LEIDEN”

DOOR ZIJN INSCHRIJVING OF DOOR ZIJN AANVRAAG TOT INSCHRIJVING NEEMT DE KANDIDAAT KENNIS EN GAAT HIJ AKKOORD MET DE PROCEDURE ZOALS HIERBIJ BESCHREVEN!
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BIJLAGE 3: LIJST VAN VOLGTIJDELIJKHEID
Volgtijdelijkheid van de verschillende opleidingsonderdelen:

Tweede Bachelor Nautische Wetenschappen
Nautische Faculteit
NAVIGATIE (DEEL 2)

NAVIGATIE (DEEL 1)
WISKUNDE EN FYSICA (DEEL 1)

NAVIGATIE (DEEL 2)

Volgtijdelijkheid Wiskunde en Fysica (deel 1) is van toepassing voor nieuwe inschrijvingen
vanaf academiejaar 2020‐2021

REGLEMENTERING VAN HET MARITIEM VERKEER (DEEL 2) EN MANOEUVRES (DEEL 1)

REGLEMENTERING VAN HET MARITIEM VERKEER (DEEL 1)

STABILITEIT (DEEL 2)

STABILITEIT (DEEL 1)

Faculteit Wetenschappen
ELEKTRONICA (DEEL 1)

THEORETISCHE ELEKTRICITEIT

THERMODYNAMICA & SHIP'S CONSTRUCTION (PART 2)

SCHEEPSBOUW (DEEL 1)
WISKUNDE EN FYSICA (DEEL 1)

WISKUNDE EN FYSICA (DEEL 2)

WISKUNDE EN FYSICA (DEEL 1)

MARITIME ENGLISH (PART 2)

MARITIME ENGLISH (PART 1)

Derde Bachelor Nautische Wetenschappen
Nautische Faculteit
NAVIGATIE (DEEL 3)

MARITIME ENGLISH (PART 2)
NAVIGATIE (DEEL 2)
REGLEMENTERING VAN HET MARITIEM VERKEER (DEEL 2) EN MANOEUVRES (DEEL 1)
PSYCHOLOGIE: MENSELIJKE ASPECTEN IN DE ZEEVAART

REGLEMENTERING VAN HET MARITIEM VERKEER (DEEL 3) & MANOEUVRES (DEEL 2)

NAVIGATIE (DEEL 2)
REGLEMENTERING VAN HET MARITIEM VERKEER (DEEL 2) EN MANOEUVRES (DEEL 1)

METEOROLOGIE (DEEL 2) EN OCEANOGRAFIE

METEOROLOGIE (DEEL 1)

BASIC TANKER TRAINING (OIL, GAS, CHEM) & IGF

STABILITEIT (DEEL 2)

STABILITEIT (DEEL 3)

STABILITEIT (DEEL 2)

Faculteit Wetenschappen
ELEKTRONICA (DEEL 2)

ELEKTRONICA (DEEL 1)

PROPULSION (PART 1)

THERMODYNAMICA & SHIP'S CONSTRUCTION (PART 2) WISKUNDE
EN FYSICA (DEEL 2)

MARITIEME GENEESKUNDE (DEEL 2) EN STAGE IN EEN ZIEKENHUIS

MARITIEME GENEESKUNDE (DEEL 1)

MARITIME ENGLISH (PART 3)

MARITIME ENGLISH (PART 2)

Faculteit Wetenschappen
ADVANCED FIRE FIGHTING & TANKER FIRE FIGHTING Advanced
fire fighting & tanker fire fighting

De student wordt enkel toegelaten tot dit opleidingsonderdeel indien hij in bedoeld
academiejaar het diploma van Bachelor in de Nautische Wetenschappen kan behalen.
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Master in de Nautische Wetenschappen
Maritieme technieken
NAVIGATIE (DEEL 4)

MARITIME ENGLISH (PART 3)
NAVIGATIE (DEEL 3)
METEOROLOGIE (DEEL 2) EN OCEANOGRAFIE
REGLEMENTERING VAN HET MARITIEM VERKEER (DEEL 3) & MANOEUVRES (DEEL 2)

REGLEMENTERING VAN HET MARITIEM VERKEER (DEEL 4) EN MANOEUVRES (DEEL 3)

REGLEMENTERING VAN HET MARITIEM VERKEER (DEEL 3) & MANOEUVRES (DEEL 2)

PROPULSION (PART 2)

PROPULSION (PART 1)

AUTOMATISATIE

PROPULSION (PART 1) ELEKTRONICA
(DEEL 1)

Human resources en communicatie
COMMUNICATIESTRATEGIEEN

NAVIGATIE (DEEL 3)

Eindscriptie/masterscriptie
EINDSCRIPTIE/MASTERSCRIPTIE

BACHELORSCRIPTIE EN WETENSCHAPPELIJKE ONDERZOEKSMETHODOLOGIE

Veiligheid en gezondheid
ADVANCED MARITIME MEDICINE

MARITIEME GENEESKUNDE (DEEL 2) EN STAGE IN EEN ZIEKENHUIS

Maritieme technieken
DYNAMIC POSITIONING

NAVIGATIE (DEEL 3)

ADVANCED TANKER TRAINING OIL

BASIC TANKER TRAINING (OIL, GAS, CHEM) & IGF

ADVANCED TANKER TRAINING CHEMICALS

BASIC TANKER TRAINING (OIL, GAS, CHEM) & IGF

ADVANCED TANKER TRAINING GAS & IGF

BASIC TANKER TRAINING (OIL, GAS, CHEM) & IGF

ADVANCED STABILITY

STABILITEIT (DEEL 3)
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Tweede Professionele Bachelor Scheepswerktuigkunde
Faculteit Wetenschappen
ALGEMENE MECHANICA

WISKUNDE

MARITIEM ENGELS (DEEL 2)

MARITIEM ENGELS (DEEL 1)

Faculteit Scheepswerktuigkunde
THERMODYNAMICA (DEEL 2)

THERMODYNAMICA (DEEL 1)

STOOMINSTALLATIES (DEEL 2)

STOOMINSTALLATIES (DEEL 1)

STERKTELEER

WISKUNDE

SCHEEPSAUTOMATISATIE (DEEL 1)

MARITIEM ENGELS (DEEL 1)
ALGEMENE ELEKTRICITEIT
WISKUNDE

SCHEEPSELEKTRONICA (DEEL 1)

MARITIEM ENGELS (DEEL 1)
ALGEMENE ELEKTRICITEIT
WISKUNDE

SCHEEPSELEKTROTECHNIEK (DEEL 1)

MARITIEM ENGELS (DEEL 1)
ALGEMENE ELEKTRICITEIT
WISKUNDE

SCHEEPSDIESELMOTOREN (DEEL 2)

SCHEEPSDIESELMOTOREN (DEEL 1)

MULTIDISCIPLINAIRE SIMULATOROEFENINGEN (DEEL 1)

MARITIEM ENGELS (DEEL 1)

WERKPLAATSTECHNIEK (DEEL 2)

TECHNISCH TEKENEN, WERKPLAATSTECHNIEK (DEEL 1)

Derde Professionele Bachelor Scheepswerktuigkunde
Faculteit Wetenschappen
MARITIEM ENGELS (DEEL 3)

MARITIEM ENGELS (DEEL 2)

Faculteit Scheepswerktuigkunde
SCHEEPSAUTOMATISATIE (DEEL 2) + SIMULATOROEFENINGEN

MULTIDISCIPLINAIRE SIMULATOROEFENINGEN (DEEL 1) MARITIEM
ENGELS (DEEL 2)
SCHEEPSAUTOMATISATIE (DEEL 1)

SCHEEPSELEKTRONICA (DEEL 2)

SCHEEPSELEKTRONICA (DEEL 1) MARITIEM
ENGELS (DEEL 2)

SCHEEPSELEKTROTECHNIEK (DEEL 2) + SIMULATOROEFENINGEN

SCHEEPSELEKTROTECHNIEK (DEEL 1)
MULTIDISCIPLINAIRE SIMULATOROEFENINGEN (DEEL 1) MARITIEM
ENGELS (DEEL 2)

SCHEEPSDIESELMOTOREN (DEEL 3) + SIMULATOROEFENINGEN

SCHEEPSDIESELMOTOREN (DEEL 2)
MULTIDISCIPLINAIRE SIMULATOROEFENINGEN (DEEL 1) MARITIEM
ENGELS (DEEL 2)

SCHEEPSHULPWERKTUIGEN (DEEL 2) INCLUSIEF IGF ‐ SIMULATOROEFENINGEN

MULTIDISCIPLINAIRE SIMULATOROEFENINGEN (DEEL 1)
SCHEEPSHULPWERKTUIGEN (DEEL 1)
MARITIEM ENGELS (DEEL 2)

MARITIME RESOURCE MANAGEMENT ‐ MRM & MRM ‐ CASE STUDIES

MARITIEM ENGELS (DEEL 2)

MULTIDISCIPLINAIRE SIMULATOROEFENINGEN (DEEL 2) EN WACHTLOPEN,
WERKPLAATSTECHNIEK (DEEL 3) EN SEMINARIES

MULTIDISCIPLINAIRE SIMULATOROEFENINGEN (DEEL 1) MARITIEM
ENGELS (DEEL 2)

Bachelorscriptie
BACHELORSCRIPTIE

GESLAAGD ZIJN VOOR ALLE OPLEIDINGSONDERDELEN VAN 1SW EN 2SW

Nautische Faculteit
ADVANCED TANKER TRAINING OIL

TECHNIEK VAN HET SCHIP (DEEL 2)

ADVANCED TANKER TRAINING GAS & IGF

TECHNIEK VAN HET SCHIP (DEEL 2)

ADVANCED TANKER TRAINING CHEMICALS

TECHNIEK VAN HET SCHIP (DEEL 2)

ADVANCED FIRE FIGHTING & TANKER FIRE FIGHTING Advanced
fire figh ng & Tanker fire figh ng

De student wordt enkel toegelaten tot dit opleidingsonderdeel indien hij in bedoeld
academiejaar het diploma van Bachelor in de Scheepswerktuigkunde kan behalen.
6
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Tweede Academische Bachelor Scheepswerktuigkunde
Nautische Faculteit
STABILITY AND SHIP'S CONSTRUCTION ‐ PART 2

STABILITEIT EN SCHEEPSBOUW ‐ DEEL 1

Faculteit Wetenschappen
WISKUNDE EN FYSICA ‐ DEEL 2

WISKUNDE EN FYSICA ‐ DEEL 1

MATERIE EN MATERIALEN ‐ DEEL 2

MATERIE EN MATERIALEN DEEL 1

MARITIME ENGLISH ‐ PART 2

MARITIME ENGLISH ‐ PART 1

Faculteit
Scheepswerktuigkunde
THERMODYNAMISCHE PROCESSEN ‐ DEEL 2

THERMODYNAMISCHE PROCESSEN ‐ DEEL 1

SCHEEPSAUTOMATISATIE ‐ DEEL 1

WISKUNDE EN FYSICA ‐ DEEL 1

SCHEEPSELEKTRONICA EN ICT DEEL 1

THEORETISCHE ELEKTRICITEIT EN SCHEEPSELEKTROTECHNIEK ‐ DEEL 1

SCHEEPSELEKTROTECHNIEK ‐ DEEL 2

WISKUNDE EN FYSICA ‐ DEEL 1
THEORETISCHE ELEKTRICITEIT EN SCHEEPSELEKTROTECHNIEK ‐ DEEL 1

SCHEEPSAANDRIJVING ‐ DEEL 2

SCHEEPSAANDRIJVING ‐ DEEL 1

SCHEEPSWERKTUIGKUNDIGE VAARDIGHEIDSTRAINING ‐ DEEL 2

SCHEEPSWERKTUIGKUNDIGE VAARDIGHEIDSTRAINING ‐ DEEL 1

MULTIDISCIPLINAIRE SIMULATOROEFENINGEN ‐ DEEL 1

MARITIME ENGLISH ‐ PART 1
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BIJLAGE 4: LEERKREDIET

Beste student,
Vanaf het academiejaar 2008-2009 treedt het leerkrediet in werking. De bedoeling is om je
te stimuleren in het maken van een doordachte studiekeuze. Het moet ook instellingen
aansporen de studievoortgang van hun studenten te bewaken.
De stand van je leerkrediet kan je zelf online opvragen op www.studentenportaal.be. Hier
vind je een overzicht van al je inschrijvingen en straks ook van al je resultaten. Je doet er
goed aan om dit zelf goed op te volgen.
Deze brief legt uit hoe het leerkrediet precies werkt. Hoe werkt het?
Het leerkrediet is een virtuele rugzak met studiepunten. Vanaf het academiejaar 2008- 2009
krijgt iedereen (dus ook zij die al hoger onderwijs volgen) 140 studiepunten bij inschrijving in
het Vlaamse hoger onderwijs. Voor elk opleidingsonderdeel waarvoor je inschrijft, verdwijnen
er studiepunten uit je rugzak. Als je slaagt voor dat opleidingsonderdeel, komen die
studiepunten er terug bij. Als je niet slaagt of gedelibereerd wordt voor een
opleidingsonderdeel, gaan deze punten definitief van je saldo af.
Voor wie?
Het leerkrediet is voor iedereen met een diplomacontract voor een initiële opleiding (de
bachelors en de masters), en voor alle inschrijvingen met een creditcontract.
Nieuwe studenten?
Als je voor het eerst in het hoger onderwijs studeert, is er een speciale regeling uitgewerkt
voor als je je wil heroriënteren. Heroriëntering betekent dat je in de loop van het academiejaar
van studierichting verandert. Doe je dit voor 1 december, dan krijg je al het leerkrediet dat je
inzette terug. Doe je dit tussen 1 december en 15 maart, dan krijg je de helft terug. Na 15
maart krijg je niets meer terug.
Bonus van 60 studiepunten
De overgang van secundair naar hoger onderwijs loopt niet steeds over rozen. Daarom
hebben we een maatregel ingebouwd om hieraan tegemoet te komen. Zo krijgt je de eerste
60 studiepunten die je verwerft dubbel terug.
Al student?
Was je al student in het hoger onderwijs? Je krijgt, net als nieuwe studenten, een startrugzak
van 140 studiepunten. De eerste 60 studiepunten die je verwerft, krijg ook jij dubbel terug.
Met je studieverleden houden we dus geen rekening. Maar elke instelling bepaalt zelf de
datum tot waarop wijzigingen van inschrijvingen gevolgen hebben voor het leerkrediet.
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Opleiding afgewerkt?
Na het behalen van een bachelordiploma, behoud je je leerkrediet. Als je een masterdiploma
behaalt, wordt het startkapitaal van 140 studiepunten van je saldo afgetrokken. Als je
studietraject perfect is verlopen, heb je dan nog 60 studiepunten over. Als je eindigt met een
leerkrediet lager dan 60, wordt je leerkrediet weer opgebouwd tot 60 a rato van 10
studiepunten per academiejaar.
Leerkrediet op?
Als je geen leerkrediet meer hebt, mag de instelling je inschrijving weigeren of dubbel
studiegeld vragen.
In bepaalde gevallen kan je je leerkrediet terug opbouwen. Hoeveel leerkrediet heb je nog?
De stand van je leerkrediet kan je, met behulp van je elektronische identiteitskaart of een
federaal token, raadplegen op www.studentenportaal.be.
Als je als generatiestudent van opleiding wil veranderen (heroriënteren) is het heel belangrijk
dat je de uitschrijving uit de eerste opleiding en je inschrijving in een nieuwe opleiding goed
opvolgt. Zoals hierboven vermeld zijn er strikte data die bepalen of je je leerkrediet terugkrijgt
of niet.
Ook studenten die in de loop van het academiejaar wijzigingen aan hun
opleidingsprogramma willen aanbrengen of zich willen uitschrijven, doen er goed aan dit goed
op te volgen. De instelling bepaalt zelf de datum tot waarop wijzigingen invloed hebben op
het leerkrediet. Via www.studentenportaal.be kan je als student al deze wijzigingen zelf
opvolgen. Als je merkt dat een wijziging of uitschrijving niet of niet correct weergegeven staat
op deze website, dan neem je best zo snel mogelijk contact op met je hogeschool of
universiteit om dit te laten rechtzetten.
Meer informatie over het leerkrediet kan je vinden via www.studentenportaal.be of via je
hogeschool of universiteit.
Veel succes met je studies!
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BIJLAGE 5: OVERZICHT
STUDIEGELD
STUDIEGELD VOOR HET ACADEMIEJAAR 2022-2023

BACHELOR / MASTER Scheepswerktuigkunde
OPLEIDINGEN:
BACHELOR / MASTER Nautische wetenschappen
Studiegeld:
vast gedeelte

Statuut student

Studiegeld:
variabel gedeelte

DIPLOMA- EN CREDITCONTRACT
+ 12,10 €

253,60 €

Niet-beurs student

Bijna
Beursstudent

per studiepunt

+ 4,40 €

253,60 €

Beursstudent

115,80 €

Buitenlandse studenten (niet Europese
Economische Ruimte - EER).
Voor nieuwe inschrijving, in voege
vanaf academiejaar 2012-2013

9.500 €

Buitenlandse studenten (niet - EER).
Voor studies aangevat vóór
academiejaar 2012-2013.
Overgangsmaatregel voor het
beëindiging van de aangevatte studies

4.350 €

per studiepunt

+ 0,0 €
per studiepunt

EXAMENCONTRACT
Student volgt geen lessen:
Examencontract

+ 4,40 €

115,80 €

per studiepunt

COMBINATIE DIPLOMA- EN/OF CREDITCONTRACT MET EXAMENCONTRACT
Diploma- of
creditcontract

examencontrac
t

253,60 €

115,80 €

Diploma- of
creditcontract

examencontrac
t

253,60 €

115,80 €

Diploma- of
creditcontract

examencontrac
t

115,80 €

115,80 €

Niet-beurs student

Bijna
Beursstudent
Beursstudent

Diploma- of
creditcontract

examencontract

+ 12,10 €

+ 4,40 €

per studiepunt

per studiepunt

Diploma- of
creditcontract

examencontract

+ 4,40 €

+ 4,40 €

per studiepunt

per studiepunt

Diploma- of
creditcontract

examencontract

+ 0,0 €

+ 4,40 €

per studiepunt

per studiepunt
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De “Niet-beurs student” met ontoereikend leerkrediet (enkel met toestemming hogeschoolbestuur) betaalt
een hoger studiegeld voor de studiepunten waarvoor de student op het ogenblik van de inschrijving geen
toereikend leerkrediet heeft. Dit bijkomend studiegeld bedraagt 11€ per studiepunt.
Aan de beurstariefstudenten en bijna-beursstudenten wordt geen verhoogd studiegeld gevraagd in geval
van ontoereikend leerkrediet.
Voor de niet-EER studenten kan het studiegeld aangepast worden na het succesvol afronden van de
opleidingsonderdelen van de eerste bachelor.

Het studiegeld wordt geregeld conform de artikelen II.207 e.v. van de “Codex Hoger Onderwijs”.
Modaliteiten voor terugbetaling van het studiegeld
1. Annulering van de inschrijving: terugbetaling van het studiegeld is enkel mogelijk bij
annulering van de inschrijving uiterlijk voor de aanvang van het academiejaar, verminderd met
administratiekosten à rato van 5% op het totale studiegeld. Verder zijn alle bankkosten die
aangerekend worden voor een overschrijving ten laste van de student. Na aanvang van het
academiejaar wordt geen terugbetaling meer gedaan.
2. Voor de annulering van de inschrijving van niet - EER studenten is er een speciale procedure
voorzien in het Onderwijs- en Examen Reglement.
3. Stopzetten van de studies: geen terugbetaling voorzien bij stopzetting van de studies na aanvang
van het academiejaar.
4. Vermindering aantal studiepunten: de vermindering van het aantal studiepunten, door de
student zelf aangevraagd, geeft geen aanleiding tot enige terugbetaling.
Info bankgegevens HZS :
Bank
: KBC
Adres hoofdzetel
: Kattendijkdok-Oostkaai 65, 2000 Antwerpen
Rekeningnummer
: IBAN-Code
: BE86-7330-5657-2450
BIC / SWIFT-Code : KREDBEBB
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BIJLAGE 6: DRUGSBELEID
Definities
1° drugtest: urinetest die zoekt naar restanten van het gebruik van cannabis (THC),
opiaten, amfetaminen, hallucinogenen en dergelijke, met uitzondering van alcohol.
Artikel 1
Het drugsbeleid geldt voor alle regelmatig ingeschreven studenten van de hogeschool.
Artikel 2
Door het ondertekenen van dit onderwijs- en examenreglement verklaart de student zich
akkoord met het drugsbeleid en zal hij zich onderwerpen aan de drugtests, regels en
sancties die hierbij mogelijk en van kracht zijn. De student verklaart hierdoor ook dat hij
de reglementering gelezen en begrepen heeft en het belang ervan inziet.
Artikel 3
Het gebruiken, bezitten of verhandelen van drugs wordt onder geen enkel beding
gedoogd aan de hogeschool. Het bezitten of verhandelen van drugs wordt bestraft
volgens het tuchtreglement; het gebruiken van drugs volgens de regels van het
drugsbeleid.
Artikel 4
§1 Elke nieuwe student, ingeschreven aan de hogeschool, kan ad random gevraagd
worden om een drugtest te ondergaan en dit na 15 november van het academiejaar.
§2 Alle andere studenten die reeds voordien waren ingeschreven aan de
onderwijsinstelling kunnen ad random worden getest in de periode tussen 15 oktober
en eind februari.
§3 Indien een student (zoals omschreven in §1 en 2 van dit artikel) positief test dan zal
hij op een later tijdstip opnieuw worden getest (controletest).
Artikel 5
Alle drugtesten (testen ad random en controletesten) gebeuren door een labo, aangeduid
door de onderwijsinstelling en worden in de lokalen van de onderwijsinstelling
afgenomen.
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Artikel 6
De student wordt tijdens de lessen verwittigd en gevraagd zich naar het testlokaal te
begeven. Het niet beantwoorden na het ontvangen van de oproep of een weigering wordt
gelijkgesteld met een positieve drugtest.
Artikel 7
De testen ad random worden door de onderwijsinstelling bekostigd, behalve indien de
student het resultaat van de test betwist.
Artikel 8
§1 Indien een student twee jaar na elkaar steeds een negatieve uitslag had voor de test,
wordt hij de volgende jaren niet meer op initiatief van de onderwijsinstelling getest.
§2 Indien de uitslag van de eerste test negatief is, wordt de student tijdens dat
academiejaar niet meer op initiatief van de onderwijsinstelling onderworpen aan een
test in de tweede periode.
Artikel 9
§1 Indien de uitslag van de eerste test positief is, krijgt de student een waarschuwing en
wordt de student opnieuw getest na een periode van minimum 6 weken.
§2 Indien de student een positieve uitslag heeft op de tweede test, kan hij dat jaar niet
op stage vertrekken en wordt hij doorverwezen naar STUVO waar een dossier wordt
opgemaakt. Verder wordt hij na een periode van minimum 6 weken en na afspraak
met STUVO opnieuw getest.
§3 Indien de student bij de derde test negatief test, zal hij onder begeleiding blijven van
STUVO die dan verdere begeleiding of tests bepaalt.
§4 Indien de uitslag van derde test positief is, zal de student, onder begeleiding van
STUVO, voor de Tuchtcommissie worden geleid.
Artikel 10
De uitslagen van de tests worden enkel uitgewisseld tussen het labo dat de drugtests
afnam en STUVO. Indien nodig worden de uitslagen ook meegedeeld aan de leden van
de Tuchtcommissie.
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Artikel 11
§1 Indien een student niet akkoord gaat met de uitslag van de test, kan hij binnen 7
dagen beroep aantekenen.
§2 Beroep aantekenen gebeurt door dit schriftelijk te melden aan het labo dat de
drugtests afnam en STUVO, p/a Hogere Zeevaartschool, Noordkasteel Oost 6 te
2030 Antwerpen, en indien nodig aan de Tuchtcommissie, p/a Hogere
Zeevaartschool, Noordkasteel Oost 6 te 2030 Antwerpen. Een nieuw urinestaal wordt
dan onderzocht door een ander labo, betaald door de student. De nieuwe uitslag
vervangt dan de laatste uitslag.
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