
 
 
 
EXAMENREGLEMENT  
 
 
1.1 Algemeen 
Dit examenreglement is bestemd voor toetsing binnen één- en meerjarige post mbo en 

postbachelor opleidingen (SAU).   

 

1.2 Voorwaarden voor toelating tot de examenonderdelen 
Om toegelaten te worden tot de verschillende toetsonderdelen dient de student te hebben 

voldaan aan de aanwezigheidsverplichting van 80 % bij alle studieonderdelen. 

 

1.3 Examenonderdelen 
De toetsing bestaat uit de onderdelen welke beschreven zijn onder het hoofdstuk ‘Toetsing’ 

van de betreffende studiehandleiding. 

 

1.4 Vrijstellingenbeleid 
Wanneer de student van mening is dat hij door het behalen van toetsen in zijn verleden recht 

maakt op vrijstelling van een actueel toets(onderdeel), dan kan hij dit verzoek schriftelijk, 

omkleed met redenen en bewijsvoering, voorleggen aan de examencommissie SAU. De 

examencommissie heeft de verplichting om op dit verzoek binnen een redelijke termijn, doch 

uiterlijk binnen 4 weken, een reactie te formuleren. 

 

1.5 Toetscommissie 
De toetsen worden beoordeeld door een toetscommissie die bestaat uit opleiders die door 
SAU als formeel examinator aangewezen zijn. Bij de beoordeling wordt gebruikt gemaakt van 

vastgestelde beoordelingsformulieren. 

 

1.6 Beoordeling 
 
1.6.1 Cijfer  
 
Iedere toets wordt afgesloten met een cijfer. Alle beoordelingen dienen minimaal met een 5,5 

afgesloten te worden om het SAU certificaat na afloop te kunnen ontvangen. 

 
 

 

 



1.6.2 Normering 

Iedere toets bevat meerdere toetsingscriteria. De vaststelling van het eindcijfer vindt plaats 

door het gemiddelde te bepalen van de beoordeling op de toetsingscriteria zoals deze 

aangegeven worden op de beoordelingsformulieren. 

 
1.6.3 Herkansingsreglement 

Men heeft recht op één herkansing per toetsingsonderdeel. Indien men na deze herkansing 

niet is geslaagd ontvangt men een ‘Bewijs van deelname’ met daarop de cijfers van de 

toetsingsonderdelen. Dit bewijs is tot 1 jaar geldig. Men heeft (binnen een jaar na de toetsing) 

recht op één herkansing per onvoldoende, deze is op eigen kosten. Voor deze extra 

herkansing hanteert SAU een tarief van € 175,00. Ook het eventuele aanvullende 

scholingstraject is op eigen kosten van de kandidaat.  

 
De kandidaat kan en hoeft slechts herexamen te doen in het betreffende onderdeel waarvoor 

men een onvoldoende beoordeling heeft gekregen, en waarvoor redelijkerwijs de kans 

aanwezig is dat het eindcijfer naar minimaal een 5,5 kan worden verhoogd.  

 

Een verzoek hiertoe dient de betreffende kandidaat uiterlijk vier weken na de (onvoldoende) 

toetsing schriftelijk te hebben ingediend bij de opleidingscoördinator. De herkansing dient niet 

later dan twaalf maanden na het examen te hebben plaatsgevonden. SAU behoudt zich het 

recht voor aanvullende eisen te stellen aan de kandidaat alvorens hem of haar toe te laten tot 
de herkansing. Te denken is dan aan onder meer, maar niet alleen, het volgen van extra 

supervisiebijeenkomsten, extra opleidingsdagen of het maken van extra opdrachten. Hier zijn 

extra kosten aan verbonden.  

 

1.7 Kwalificatie 
Zij die alle toetsingsonderdelen met goed gevolg hebben afgelegd, ontvangen, afhankelijk 

van het gevolgde niveau, het SAU post mbo- of SAU postbachelor opleidingsdiploma met 
vermelding van de afgelegde studieonderdelen en studiebelasting. 

 
1.8 Klacht over toets of toetsing 
Wanneer de student niet tevreden is over (onderdelen van) toetsing dan kan hij hiervan 

melding maken via de klachtenregeling. Deze is terug te vinden op de website 

www.socialeacademieutrecht.nl onder de kop: “Algemeen”. 
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