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1 Inleiding 
Dit hoofdstuk beschrijft de missie, visie en de ambitie van TOI Opleidingen. 

 
1.1 Missie 
Een “leven lang relevant” zijn. 

De missie van TOI Opleidingen is het ontwikkelen van technici die werken met behulp van fabrieksdocumentatie en in 
staat zijn om een “leven lang relevant” te blijven. Hiermee willen wij een waardevolle bijdrage aan de maatschappij leveren 
en dat  technici het plezier in hun werk behouden. 

 
1.2 Visie 
Wij geloven dat werken en leren hand in hand gaan. Waarbij het onderwijs naar de deelnemer toe komt en de deelnemer 
daarmee altijd centraal staat binnen zijn eigen leerproces. TOI Opleidingen gelooft erin dat het aanbrengen van zoekvaar-
digheden voorrang krijgt op het aanbrengen van het kenniscomponent. Kennis maakt je snel, maar inzicht maakt je beter. 

Wij geloven in opleidingen die gericht zijn op de toekomst. Dat leren niet iets is van één bepaald moment, maar 24-uur 
doorgaat. Wij gaan uit van een wereld waarin het niet enkel gaat om de pure kennis, maar vooral hoe het wordt toegepast 
en doorleeft wordt. Wij zijn ervan overtuigd dat kennis overal te vinden is. Niet diegene met de meeste kennis heeft de 
toekomst, maar diegene die het grootste adaptieve vermogen heeft om in de toekomst succesvol te zijn. Het gaat niet 
enkel om de techniek, maar juist ook om de factor mens. Wij geloven in een toekomst waar het leren niet ophoudt na een 
opleiding, maar een continuproces van doorontwikkeling is. Wij zijn ervan overtuigd dat leren niet alleen in een klaslokaal 
hoeft plaats te vinden, maar eigenlijk overal kan. 

Wij zijn van mening dat deelnemers in hun eigen werkomgeving gecoacht moeten worden en dat deelnemers goed in 
staat zijn om hun eigen leerbehoeftes uit te spreken. Wij gaan ervan uit dat deelnemers zelfredzaam zijn en hun eigen 
verantwoordelijkheid in het leerproces hebben. Dat de trainer meer een coach is dan alleen maar een ‘kennisoverdrager’. 

TOI Opleidingen leidt met deze doelen in gedachten op en zorgt ervoor dat de deelnemers een “leven lang relevant” zijn. 

 
1.3 Ambitie 
Vanaf de start van TOI Opleidingen zijn er ambities behaald en nieuwe ambities beschreven. 

De ambitie van TOI Opleidingen is verder bouwen aan het fundament om dé technische beroepsopleider in de Automotive 
sector van Nederland te blijven. 

TOI Opleidingen levert flexibel en innovatief onderwijs en laat technici meegroeien met de technische ontwikkelingen in de 
Automotive           branche. Nieuwe aandrijflijnen, een andere kijk op mobiliteit, nieuwe doelgroepen, technische ontwikkelingen 
op veiligheidssystemen zal voor werkgevers en werknemers een nieuwe werkelijkheid geven. Dit heeft tot gevolg dat er 
andere (technische) handelingen uitgevoerd dienen te worden en andere inzichten nodig zijn. Onze ambitie is om voorop 
te lopen in alle veranderingen en dit direct te adapteren in onze opleidingen. 

Maar onze ambitie houdt niet op met alleen de opleidingen. TOI Opleidingen wil de technici de rest van hun loopbaan 
begeleiden, vaardigheden bijbrengen en kennis meegeven. Net zoals veranderingen in de markt niet stoppen zal het 
ontwikkelen van de deelnemers ook niet ophouden. 

Door onze ambitie en kijk op het ontwikkelen van technici zal er een punt komen dat wij niet naar de markt hoeven te gaan 
om deelnemers te werven, maar dat de markt naar ons toe komt. De markt gaat zich realiseren dat ze bij ons technici krijgen 
die relevant zijn. Uiteindelijk is het ook onze ambitie om 70% van de opleidingen bij alle dealer organisaties te verzorgen. 
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2 Inwerkingtreding 
Deze studiegids is voorzien van versiestand 2.2021. Deze versiestand komt overeen met de door de deelnemers 
ondertekende leer- en BPV-overeenkomst. 

 
2.1 Algemene bepalingen 
2.1.1 Algemeen 
Alle personeelsleden, deelnemers of leermeesters maken deel uit van TOI Opleidingen en kunnen aangesproken worden 
op de omgangsvormen die binnen TOI Opleidingen gehanteerd worden en voortkomen uit de Studiegids 2021, het 
deelnemersstatuut en de overeenkomsten. 

 
2.1.2 Grondslag 
TOI Opleidingen: 

• Maakt bij werving en selectie van personeel en bij de toelating van deelnemers geen onderscheid naar sekse, 
seksuele geaardheid, godsdienst of levensovertuiging, culturele achtergrond of huidskleur; 

• Bevordert wederzijds respect; 
• Streeft naar levensbeschouwelijke pluriformiteit en ontmoeting, waarbij de indeling van studenten in groepen 

uitsluitend op onderwijskundige gronden plaatsvindt; 
• Werkt emancipatiegericht (in de brede betekenis van het woord), met in achtneming van democratische verhoudingen. 

 
2.1.3 Onderwijs 
TOI Opleidingen heeft bovenstaand uitgewerkt in een aantal maatregelen en regels: 

• TOI Opleidingen beoogt deelnemers samen te laten werken ongeacht maatschappelijke, religieuze of andere 
opvattingen die mogelijk verschillen; 

• De onderwijsprogramma’s kennen beoordelingsmomenten die gerelateerd zijn aan de beroepshouding en 
vereisten van het beroep waarvoor een deelnemer wordt opgeleid. Handelen in strijd met deze beroepshouding 
kan leiden tot negatieve beoordelingen; 

• De voertaal bij TOI Opleidingen is Nederlands tenzij een vak of opleiding anders vereist; 
• TOI Opleidingen houdt zich aan de kledingvoorschriften die het beroep waartoe de deelnemer wordt opgeleid vereist. 

 
2.1.4 Gedrag 
De deelnemer: 

• Gaat zorgvuldig om met de belangen en uitgangspunten van TOI Opleidingen en het leerwerkbedrijf waar deze  
de  praktijkuren maakt; 

• Gaat zorgvuldig om met de eigendommen die deze gebruikt of in bruikleen mag gebruiken; 
• Communiceert op een open en eerlijke wijze met trainers, coaches en andere deelnemers; 
• Onderschrijft  deze uitgangspunten en regels, neemt deze in acht en zal hij/zij anderen, zo nodig, daarop actief 

aanspreken. 
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2.2 Inhoud van de studiegids 
Dit instellingsdeel van de Studiegids 2021 beschrijft de rechten en plichten van de deelnemers die ingeschreven zijn bij 
TOI Opleidingen en bevat tevens, voor zover in dit kader van belang, de eruit voortvloeiende verplichtingen van de organen 
van TOI Opleidingen. De rechten en plichten van de deelnemers vloeien voort uit: 

• De wet- en regelgeving die op hen van toepassing is, in het bijzonder de WEB; 
• De onderwijs- en examenregeling van de opleiding; 
• De besluiten van de examencommissie en de examinatoren van de opleiding. 

 
In de gevallen waarin de Studiegids 2021 niet voorziet beslist het Dagelijks bestuur. De bepalingen van de Studiegids 
2021 zijn slechts rechtsgeldig indien en voor zover zij niet in strijd zijn met hogere regelgeving. Alleen dan kunnen aan de 
betreffende bepalingen van de Studiegids 2021 rechten worden ontleend. 

 
2.3 Wijziging van de Studiegids 2021 
De Studiegids 2021 wordt gewijzigd wanneer: 

• De Studiegids 2021 niet langer in overeenstemming is met de betreffende regelgeving als gevolg van wijzigingen in 
hogere regelgeving; 

• Het Dagelijks bestuur van oordeel is dat de Studiegids 2021 moet worden gewijzigd. 

 
De deelnemers worden altijd van de wijzingen van de Studiegids 2021 in kennis gesteld. De wijze van bekendmaking 
omvat in elk geval publicatie in de leeromgeving van e-TOI. 

 
2.4 Uitreiking van de Studiegids 2021 
TOI Opleidingen zorgt ervoor dat de Studiegids 2021 online toegankelijk is voor alle deelnemers. Nieuwe deelnemers 
worden gewezen op de vindplaats van de Studiegids 2021. 

 
2.5 Inzage van wetten en regelingen 
De deelnemer heeft toegang tot de wetten en regelingen die de Minister heeft uitgevaardigd, tot de 
onderwijsbeleidsplannen van TOI Opleidingen en tot de reglementen van TOI Opleidingen waaraan hij is gehouden. 

 
2.6 Geen informatie, geen verplichting 
De deelnemer kan alleen gehouden worden aan regels die hij kent of behoort te kennen en waar hij over heeft kunnen 
beschikken. 
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3 Ondersteunende faciliteiten 
TOI Opleidingen is ervan overtuigd dat de deelnemer met persoonlijke aandacht prettiger leert en betere resultaten 
bereikt. Hiervoor       heeft TOI Opleidingen naast de coaching on the job ook een loopbaanbegeleider die de deelnemers 
begeleidt tijdens de opleiding. De loopbaanbegeleider bekijkt de studievoortgang, checkt hoe het staat met de motivatie 
en helpt deelnemers  bij eventuele keuzes of problemen. 

 
3.1 Tijdens het onderwijs 
Het onderwijs van TOI Opleidingen bevat veel één op één lestijd tussen de deelnemer en de coach waardoor er genoeg 
ruimte   is om in te spelen op de leerbehoeftes van elke deelnemer. Door de digitale leermiddelen is het ook makkelijk om 
extra ondersteuning of uitdaging aan te bieden. 

Daarnaast wordt er rekening gehouden met deelnemers met eventuele leerbeperkingen zoals dyslexie of dyscalculie.  
Tijdens de intakegesprekken wordt hier naar gevraagd en de docenten worden hiervan op de hoogte gesteld. In het examen 
handboek staat beschreven hoe dit de examinering beïnvloedt. 

 
3.2 Veiligheid op school 
TOI Opleidingen verzorgt onderwijs op maat en direct op de werkvloer. TOI Opleidingen staat daarbij altijd direct in verbinding 
met de  deelnemers en kijkt letterlijk over de schouders van de deelnemers mee in hun eigen werkomgeving. De veiligheid 
op school en bij het leerbedrijf komen op de volgende wijze tot uiting: 

• Gedragscodes gelden voor deelnemers, trainers en iedereen die rondom TOI Opleidingen gelieerd zijn; 
• Deelnemers en trainers worden ongeacht hun religie, sekse en afkomst gerespecteerd; 
• Regels omtrent COVID-19 

 
3.3 Veilig werken en leren 
Een groot aantal uren is de deelnemer op zijn eigen werkplek aan het leren. Om de veiligheid van de deelnemer op de 
werkplek te borgen, heeft TOI Opleidingen de volgende tools ingezet: 

• Tijdens het coachen kunnen de deelnemers met hun problemen en uitdagingen bij de coach terecht; 
• Deelnemers hebben een leermeester op het bedrijf waar ze met hun problemen terecht kunnen; 
• TOI Opleidingen biedt maandelijks een inloop VCT aan, waarbij deelnemers met vragen terecht kunnen; 
• TOI Opleidingen heeft een loopbaanbegeleider, die klaar staat voor de deelnemers en actief deelnemers benaderd. 

 
Verder geldt dat de deelnemers de gedragsregels van hun werkgever dienen te volgen en te respecteren. In de BPV-
overeenkomst is een artikel opgenomen waarbij het leerbedrijf gewezen wordt op de veiligheid van de deelnemer in de 
breed ste zin van het woord. Dit is ook bij de gesprekken met de leerbedrijven nadrukkelijk besproken. 

 
3.4 Extra ondersteuning 
Binnen het onderwijs van TOI Opleidingen stuurt TOI Opleidingen op individueel leren vanuit het eigen niveau in het eigen 
tempo. Er is daarom nooit sprake van extra ondersteuning, maar is ondersteuning een onderdeel binnen het 
onderwijsconcept. 
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4 Onderwijsmethoden 
Om de missie en visie van TOI Opleidingen vorm te geven is het onderwijs van TOI Opleidingen op een volledig nieuwe 
manier opgebouwd. Waarbij het niet zo is, dat het doel ligt op het innoveren, maar continu het kiezen van de juiste 
methode voor het behalen van het desbetreffende doel, voor de desbetreffende doelgroep. In dit hoofdstuk wordt het 
onderwijs en de gedachten daarachter uiteengezet. 

 
4.1 Onderwijskundige opzet 
TOI Opleidingen gelooft erin dat niet één enkele onderwijsmethode leidt tot het einddoel. TOI Opleidingen gelooft, dat een ieder 
van ons op zijn eigen manier leert en kennis, kunde en inzichten tot zich neemt. Het gaat om de optelsom van verschillende 
onderwijsmethoden die tot de juiste leerresultaten zullen leiden. Om deze reden biedt TOI Opleidingen verschillende onderwijs- 
en examenmethoden. 

Binnen het onderwijsconcept maakt TOI Opleidingen gebruik van de volgende onderwijsmethoden: 

• E-learning; 
• VCT’s; 
• Online coaching; 
• Coaching on the job; 
• Digitale Coaching on the job; 
• Lesdagen; 
• Webinars; 
• Inloop VCT’s. 

 
Hetzelfde geldt voor examinering. Niet iedere doelstelling uit het kwalificatiedossier laat zich vangen in een PVB, maar 
net zomin in een CGI. Het gaat erom het beste instrument voor een bepaalde af te toetsen doelstelling te nemen. Als 
exameninstrumenten onderscheidt TOI Opleidingen: 

• Criterium gericht interview (CGI); 
• Proeve Van Bekwaamheid (PVB); 
• Kennis toetsen (summatief & formatief); 
• Eindopdracht (EO). 

 
Bij het kiezen van de juiste onderwijsmethode kijkt TOI Opleidingen niet alleen naar de doelstellingen maar ook naar de 
gewenste  content. Deze content is te verdelen in: 

Hard-skills 

• Niet vergankelijke kennis; 
• Vergankelijke kennis. 

Soft-skills 

• Houding en gedrag; 
• Communicatie. 

 
Deze onderdelen dienen elk hun eigen doel en de constructeur van het onderwijs neemt dit mee in de opbouw van de opleiding. 
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4.2 Pedagogisch-didactisch klimaat 
De ambitie van TOI Opleidingen is om zelfstandige technici te ontwikkelen, die een “leven lang relevant” zijn. Om deze 
ambitie vorm te geven wordt er een hoge mate van zelfverantwoordelijkheid aan de deelnemers gegeven. Dit komt tot 
uiting in: 

• Deelnemers hebben diverse keuzes bij het opnemen van de lesstof; 
• Zelfstartend vermogen wordt gestimuleerd; 
• Fouten maken mag en TOI Opleidingen zal de deelnemers altijd weer “ophalen” op de punten waar het fout ging; 
• Tijdens de lesdagen staan “reflectie en intervisie’ centraal op de agenda; 
• Zo begeleidt TOI Opleidingen de deelnemers tijdens het coachen met het opstellen van hun eigen planning, de 

voortgang hierin          en wat de deelnemers hiervoor nodig hebben om het geheel succesvol af te sluiten. 

 
4.3 Onderwijsvormen 
TOI Opleidingen kiest dus doelbewust een betreffende onderwijsmethode en/of examineringstool, die op dat moment het 
best passend is. Innovatie is daarmee nooit een doel op zich, maar dient altijd een hoger doel. Dat doel is onze belofte. In 
de volgende paragrafen worden de verschillende onderwijsmethoden beschreven. 

 
4.3.1 E-learning 
E-learning is het eerste onderdeel in het blended learning van TOI Opleidingen. Het is overal en op eigen tijd uit te 
voeren.       Daarbij is het belangrijk dat de deelnemer de e-learnings op de juiste wijze uitvoert. De volgorde van de  
e-learnings sluiten  op elkaar aan en ze sluiten aan op de webinars, coachingmomenten, lesdagen en de praktische 
leertaken bij de BPV-opdrachten. Deze blended manier van leren geeft het grootste leerresultaat. 

 
4.3.2 VCT 
VCT staat voor de Virtual Classroom Trainingen. De VCT’s zijn bedoeld om dicht bij de deelnemers te staan. Een thema 
wordt onderling behandeld en er is veel interactie tussen de deelnemers. Het gaat bij de VCT om de opgedane kennis 
verder te bespreken en toe te lichten. Het zorgt voor beklijving en toepassing van de opgedane theoretische kennis. 

 
4.3.3 Online coaching 
De online coaching wordt twee tot drie keer per week verzorgd. Deze manier van werken draagt bij aan een “leven lang 
relevant” . Door iedere dag met zijn vak bezig te zijn, is de deelnemer niet enkel bezig met het opnemen van kennis, maar 
werkt hij ook aan het inzicht binnen zijn vakgebied. Het verandert zijn mind-set tot het leren.  

   Het idee achter online-coaching en iedere dag leren zijn: 

• Een professional is iemand die de gehele dag bezig is met zijn vak; 
• Een professional wil de hele dag leren; 
• Een leven lang leren is iets wat je continu doet en niet enkel op die ene dag in mei; 
• De ontwikkelingen wachten niet op de dag van morgen, die zijn er nu en vandaag; 
• Een technicus zit niet 8 u in de klas  
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4.3.4 Digitale coaching 
De digitale coaching wordt verzorgd met de digitale VR/AR-brillen. De deelnemers krijgen wekelijks een coaching in de praktijk. 
Zij zetten deze brillen op en de coach helpt ze tijdens hun werkzaamheden. Er worden taken en opdrachten toegewezen. 

Digitale Coaching is uniek binnen het onderwijsconcept. Het is de plek waar de theorie in de praktijk gebracht wordt. 
Hiermee wordt het gat tussen theorie en praktijk gedicht. Dat houdt in dat de kennis uit de e-learnings en de VCT’s op de 
werkvloer wordt geïntegreerd. Waarbij thema’s als houding en gedrag worden meegenomen. Daarnaast is het moment  
waarbij de deelnemers individueel vragen kunnen stellen aan de coach. De leermeester wordt hier actief bij betrokken. 

Bij digitale coaching wordt ingespeeld op de actuele situatie van de werkplaats en daarmee zit het zwaartepunt niet in de 
ontwikkeling, maar juist in de uitvoering. Tijdens de digitale coaching worden opdrachten gebruikt als er geen actuele 
storingen of wenselijke onderhoud, reparaties of diagnose werkzaamheden zijn. 

 
4.3.5 Lesdagen 
De lesdag is een onderwijsmethode waar TOI Opleidingen in gelooft. Niet om alleen maar in een lokaal aanwezig te zitten 
luisteren. Het is bedoeld om bij elkaar te komen, van elkaar te leren en met elkaar te leren. De trainer is de moderator van 
de groep. Met diverse actieve leervormen worden deelnemers aangezet tot nadenken, handelen en daarvan te leren. 

Binnen het onderwijsconcept zijn de lesdagen voornamelijk bedoeld als het “integreren” van alle onderdelen. Bij de 
lesdagen gaat het om het “verstevigen” en niet om het aanbrengen van de basis. 

De lesdag is het moment dat er de tijd is om bij bepaalde punten langer stil te staan. De deelnemers hebben daarbij invloed 
op de lesdag en ze hebben de mogelijkheid om vooraf aan de lesdag hun vragen te mailen. Deze vragen worden dan tijdens 
de lesdag behandeld. Ook de input vanuit de coaching wordt meegenomen en is er ruimte voor de AVO-vakken en 
keuzedelen. 

 
4.3.6 Webinar 
De webinar is een “uitzending”, een opzet als een televisieprogramma. Om structuur te behouden heeft iedere uitzending 
een thema en zal er input uit de online coaching gehaald worden. 

Onderdelen die in een webinar naar voren kunnen komen zijn: 

• Live vragen van deelnemer; 
• Een vraag van de “maand”; 
• Gastgesprekken met experts binnen en buiten de branche; 
• Poll-vragen; 
• Bespreken van artikelen uit vakbladen. 

De bedoeling van de uitzending is er op een leuke en attractieve manier ingegaan wordt op onderwerpen uit de opleiding. 
Daarbij wordt dieper ingegaan op de kennis en wordt dit in een breder perspectief geplaatst. 
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4.3.7 Coaching on the job 
Coaching on the job heeft als doel om naast alle online-elementen deelnemers ook face to face te ontmoeten. Het idee 
is om direct op de werkplek te zijn, te beleven wat er op een leer- werkplek gebeurt, voelen wat de deelnemer voelt en dit 
mee te nemen in de coaching. Bij coaching gaat het niet om het kennis component, maar juist om de toepassing, het doen. 

 
4.3.8 Inloop VCT 
De inloop VCT is extra bovenop alle onderdelen uit de opleidingen. Alle (oud) deelnemers van alle opleidingen mogen 
deelnemen en input leveren. Net als de overige VCT’s wordt een onderwerp behandeld en wordt er ingegaan op  
verandering en, innovaties en toepassingen. 

 
4.4 Burgerschap 
TOI Opleidingen biedt de deelnemers altijd het vak Loopbaan en Burgerschap (LOB) aan. Hiervoor geldt een 
inspanningsverplichting voor het diploma. Tijdens LOB komen verschillende invalshoeken op de samenleving aan bod en 
moet de deelnemer reflecteren over zijn/haar eigen positie in deze samenleving. 

De belofte van TOI Opleidingen is het bieden van een “leven lang relevant” zijn. Daarmee wil TOI Opleidingen benadrukken 
dat deelnemers altijd een eigen keuze hebben als het gaat om de inrichting van hun eigen leven. 

Naast de invulling van de wettelijke eisen voor LOB, wordt tijdens de webinars volop ingegaan op de problematiek van de 
cultuurverschillen binnen een bedrijf. Denk hierbij aan verschillen tussen werken in de werkplaats of juist aan de front-
office en het samenwerken met verschillende stakeholders. 

 
4.5 Taalachterstanden 
TOI Opleidingen toetst de AVO vakken af op de wettelijk afgesproken niveaus. Echter laat TOI Opleidingen de deelnemers 
op hun eigen tempo en niveau oefenen. Deelnemers maken aan het begin van de opleiding of een module, een instaptoets 
waarbij  hun startniveau wordt bepaald. De deelnemers kunnen nu op hun startniveau beginnen en op hun eigen tempo 
omhoogwerken naar het examenniveau. 

Op de manier van TOI Opleidingen kent zij geen achterstanden, want iedereen start op zijn/haar eigen niveau. Er moet wel 
een basis niveau  Nederlands zijn. Als basis niveau hanteert TOI Opleidingen het niveau NT 1 – Inburgerschap Nederlands. 
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5 Reglementen 
5.1 Huisregels en ordereglement 
5.1.1 Algemeen 
In geval dat een deelnemer zich zo gedraagt dat TOI Opleidingen of een of meer deelnemers, personeelsleden of het leer- 
werkbedrijf door dit gedrag in ernstige mate worden benadeeld of bedreigd, kan het Dagelijks Bestuur overgaan tot 
beëindiging van de inschrijving, respectievelijk tot weigering van (her)inschrijving. Dit is ook mogelijk bij reële en ernstige 
dreiging van zulk gedrag. Onder zulk gedrag wordt ook verstaan het begaan of hebben begaan van een misdrijf, indien 
hiervan  een effect uitgaat naar TOI Opleidingen of naar een of meerdere van bovengenoemde personen. 

Een uitschrijving of weigering tot (her)inschrijving als bovenbedoeld wordt niet opgelegd dan nadat de deelnemer in de 
gelegenheid is gesteld te worden gehoord. De deelnemer kan zich hierbij doen bijstaan door een vertrouwenspersoon of 
raadsman of doen vertegenwoordigen door een gemachtigde. Een besluit als hierboven bedoeld wordt met redenen omkleed. 
Dit besluit wordt zo spoedig mogelijk aan de deelnemer medegedeeld doch in elk geval schriftelijk binnen twee weken na de 
dag waarop de beslissing is genomen. Tegen het besluit kan de deelnemer in beroep gaan bij de Klachtencommissie. 

 
5.1.2 Voorschriften 
Ter handhaving van de goede gang van zaken binnen TOI Opleidingen kan het Dagelijks Bestuur op grond van de rechten 
en plichten zoals beschreven in de WEB, voorschriften voor deelnemers geven en maatregelen nemen. Tot de 
voorschriften behoren in ieder geval de volgende: 

1. Adreswijziging. De verantwoordelijkheid dat de juiste persoonsgegevens aanwezig zijn bij TOI Opleidingen berust 
bij de betrokken deelnemer. Eventuele wijzigingen in het postadres dient de deelnemer zo spoedig mogelijk        door 
te geven aan de deelnemersadministratie van TOI Opleidingen; 

2. Arbeidsomstandigheden en veiligheidsvoorschriften. De deelnemer is verplicht alle in de gebouwen, terreinen en bij 
de leer-werkbedrijven geldende voorschriften en bepalingen op het gebied van arbeidsomstandigheden en 
veiligheid in acht te nemen; 

3. Milieuvoorschriften. De deelnemer is verplicht zich te gedragen conform de aanwijzingen van het personeel van TOI 
Opleidingen en het leer-werkbedrijf betreffende de zorg voor een schoon milieu; 

4. Gebruik mobiele communicatie- en informatiemiddelen/apparatuur/voorwerpen. De deelnemer zal ten aanzien van 
het gebruik van luidsprekers en mobiele communicatie- en informatiemiddelen, waaronder mobiele telefoons, de 
aanwijzingen van het personeel van TOI Opleidingen of het leer-werkbedrijf opvolgen; 

5. Auteursrechten. De deelnemer is verplicht zich te voegen naar de voorschriften inzake het kopiëren van auteurs- 
rechtelijk beschermde werken. Vorderingen ingediend bij TOI Opleidingen op grond van een door de deelnemer 
gepleegde inbreuk op het auteursrecht zullen op de betrokken student worden verhaald; 

6. Legitimering. Alle deelnemers en externen die zich bevinden in de gebouwen of op de terreinen waar TOI 
Opleidingen onderwijsactiviteiten aanbiedt, moeten zich op verzoek van management- of beheerspersoneel 
kunnen legitimeren met  een identificatiebewijs. 

 
Het Dagelijks Bestuur kan schriftelijk of mondeling aanvullende voorschriften geven of maatregelen nemen geldend voor 
diegene die op enigerlei wijze bij TOI Opleidingen zijn ingeschreven. Dit kan als het gaat om de goede gang van zaken binnen 
TOI Opleidingen, de vanwege TOI Opleidingen te verstrekken voorzieningen en faciliteiten, de melding in geval van ziekte 
of andere noodzakelijk geachte huisregels. Deze voorschriften of maatregelen mogen niet in strijd zijn met hogere 
regelgeving. 
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Een ieder die zich bevindt in de gebouwen of op de terreinen waar TOI Opleidingen onderwijsactiviteiten aanbiedt en staat  
ingeschreven als deelnemer, is gehouden de voorschriften en regels na te leven. In het geval van overtreding van de 
voorschriften en regels, kan het Dagelijks Bestuur maatregelen nemen. Deze maatregelen zijn: 

1. Een waarschuwing; 
2. Een ontzegging van de toegang tot de gebouwen of terreinen waar TOI Opleidingen onderwijsactiviteiten 

organiseert ten hoogste van 1 jaar. 

 
De maatregelen worden door het Dagelijks Bestuur niet opgelegd dan nadat de overtreder in de gelegenheid is gesteld 
te worden gehoord. De overtreder kan zich hierbij doen bijstaan door een vertrouwenspersoon of raadsman of doen 
vertegenwoordigen door een gemachtigde. Een besluit van het Dagelijks Bestuur tot het opleggen van een maatregel 
wordt met redenen omkleed. Het besluit wordt binnen twee weken na de dag waarop de beslissing werd genomen aan 
de overtreder medegedeeld. Tegen een maatregel als boven bedoeld kan de betrokkene in beroep gaan bij de 
Klachtencommissie. 

 
5.1.3 Bescherming persoonsgegevens (privacy) 
Zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer mogen examenwerkstukken (waaronder ook uitwerken of notities 
bij examens) en ingeleverde teksten alleen ter inzage worden gegeven aan medewerkers van de instelling die uit hoofde 
van hun functie daarvan kennis moeten nemen tenzij voorafgaande aan de opdracht anders medegedeeld. 

TOI Opleidingen geeft aan in welke situaties binnen de organisatie persoonsgegevens verwerkt worden: welke gegevens, 
voor welke doelen en wie toegang hebben tot de gegevens. Meldingen omtrent gegevensbescherming kunnen schriftelijk 
kenbaar gemaakt worden ter attentie van de Klachtencommissie. De Wet Bescherming Persoonsgegevens, afgekort Wbp, 
(artikelen 35 t/m 42) kent aan “betrokkenen” een aantal rechten toe en biedt ook mogelijkheden die rechten eventueel af 
te dwingen. Die rechten zijn: 

1. Recht op inzage: men mag vragen of de organisatie hem betreffende gegevens verstrekt; 
2. Recht om te verzoeken gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, indien die 

gegevens onjuist zijn, onvolledig of niet er zake dienend; 
3. (in bepaalde gevallen); recht op verzet in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden. 

 
Men kan zich met een verzoek als boven bedoeld richten tot de deelnemersadministratie. 

 
5.1.4 Voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn 
TOI Opleidingen voert een beleid ter bescherming van de veiligheid, gezondheid en het welzijn van deelnemers, externen, 
medewerkers en anderen die zich binnen de organisatie van TOI Opleidingen bevinden. Dit beleid wordt uitgevoerd volgens 
de regelgeving van de Arbeidsomstandighedenwet en het daarop gebaseerde Arbeidsomstandighedenbesluit Onderwijs. 
Tot de rechten van de deelnemers behoren in ieder geval: 

1. Het recht op voorlichting en scholing omtrent de gevaren die met de studie of de beroepsuitoefening te maken hebben; 
2. Het recht op informatie over de veiligheidsvoorzieningen en beschermingsmiddelen; 
3. Het recht op bespreking met docenten of leidinggevenden van veiligheids- en gezondheidsrisico’s; 
4. Het recht om een studieopdracht te weigeren indien doorgaan met de opdracht acuut gevaar oplevert; 
5. Het recht op melden van knelpunten bij docenten, leidinggevenden, of Arbo- en Milieudienst; 
6. Het recht op een rookvrije studieomgeving. 
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5.2 Klachtenreglement 
Bij een klacht gaat het om een verzoek tot het treffen van een voorziening voor iemand die in zijn/haar belang is getroffen. 
Dit kan door diverse oorzaken zijn gebeurd. 

 
5.2.1 Procedure 
Bij een klacht wordt de volgende procedure gevolgd: 

1. De deelnemer bespreekt de klacht eerst met de betrokken persoon. Wanneer dit niet tot een oplossing leidt wordt 
overgegaan tot de volgende stap; 

2. De deelnemer bespreekt de klacht met de loopbaanbegeleider. Leidt dit ook niet tot het gewenste resultaat, dan; 
3. Dient de deelnemer zijn klacht schriftelijk in bij de Klachtencommissie . De Klachtencommissie neemt de klacht 

in behandeling. De loopbaanbegeleider kan als adviseur of bemiddelaar optreden. 

 
Voor klachten over examens wordt de klacht eerst bij de examencommissie ingediend. Wanneer de deelnemer het oneens 
is met de beslissing of de getroffen voorzieningen, kan de deelnemer de klacht indienen bij de Klachtencommissie. 

 
5.2.2 Klacht indienen bij de Klachtencommissie 
De klacht wordt ingediend bij de Klachtencommissie binnen dertig dagen na het voorval. De klacht dient schriftelijk en met 
redenen omkleed te worden ingediend. Daarnaast wordt aangegeven welke beslissing in zijn/haar ogen genomen moet 
worden. Bij overschrijding van de termijn van dertig dagen kan de Klachtencommissie de klacht niet-ontvankelijk 
verklaren. De Klachtencommissie mag dit besluit achterwege laten op grond van omstandigheden die de belanghebbende 
niet kunnen worden verweten. De Klachtencommissie beslist niet zonder de aanklager gehoord te hebben. Hierbij kunnen 
de belanghebbenden bijgestaan worden door een vertrouwenspersoon of raadsman of zich laten vertegenwoordigen 
door een gemachtigde. Een getroffen voorziening wordt door redenen omkleed en schriftelijk binnen 30 dagen na 
ontvangst van de klacht aan de betrokken ter kennis gebracht. 

 
5.2.3 Klachten inzake discriminatie, (seksuele) intimidatie, pesterij, treiterij, 

agressie  en geweld 
Om de veiligheid van de deelnemers op de werkvloer te borgen is het ook mogelijk om klachten inzake bovengenoemde 
onderwerpen bij de Klachtencommissie van TOI Opleidingen neer te leggen die zijn voorgevallen in het leer-werkbedrijf. 

Een ieder die zich met discriminatie, (seksuele)intimidatie, agressie/geweld, treiteren of pesten geconfronteerd wordt kan 
zich wenden tot de vertrouwenspersoon , dan wel een klacht indienen bij de Klachtencommissie. De klacht kan tot uiterlijk 
drie jaar na de confrontatie worden ingediend. Een ieder die beschuldigd wordt van discriminatie, (seksuele)intimidatie, 
agressie/geweld, treiteren of pesten, kan zich wenden tot het Dagelijks Bestuur. 

Een klacht dient schriftelijk en ondertekend ingediend te worden bij de secretaris van de Klachtencommissie. De klacht bevat: 

1. De omschrijving van de confrontatie; 
2. De naam of namen van de beklaagde(n); 
3. De beschrijving van de door de aanklager ondernomen stappen. 
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De klachtenprocedure gaat als volgt: 

1. De Klachtencommissie komt per klacht bijeen en beslist binnen twee weken nadat de klacht is binnengekomen of 
de klacht ontvankelijk is en stelt de aanklager daarvan op de hoogte; 

2. De Klachtencommissie stelt bij ontvankelijkheid van de klacht de beschuldigde op de hoogte; 
3. De Klachtencommissie hoort de aanklager en beschuldigde; 
4. De Klachtencommissie brengt een met redenen omkleed oordeel uit en kan overgaan op het voorstellen van maat- 

regelen zoals; 

a. Tegen studenten een waarschuwing of gehele of gedeeltelijke ontzegging van de toegang 
tot de gebouwen en terreinen van de hogeschool conform  de termijn genoemd in het 
deelnemersstatuut; 

b. Tegen personeelsleden disciplinaire maatregelen als opgenomen in de CAO. 

 
5.2.4 Klachten met betrekking tot het leer-werkbedrijf 
Het leer-werkbedrijf is als onderdeel van de opleiding van de deelnemer bekend met haar taak: de begeleiding op de 
werkvloer en bij het uitvoeren van praktijkopdrachten door de deelnemer. 

De begeleiding vanuit het leer-werkbedrijf is afgestemd op de mate van zelfstandigheid van de deelnemer en is gericht op 
de geleidelijke overgang naar de bij het niveau van de opleiding passende mate van zelfstandig werken. 

Bij klachten over het leer-werkbedrijf benaderd de deelnemer eerst de coach en/of loopbaanbegeleider. In overleg wordt 
naar een oplossing gezocht. Bij aanhoudende problemen/klachten kan de deelnemer besluiten een schriftelijke klacht bij 
de Klachtencommissie in te dienen. Hierna worden de gebruikelijke stappen gevolgd. 

 
5.3 Examenreglement 
Het Dagelijks Bestuur stelt vast het navolgende examenreglement voor de opleidingen van TOI Opleidingen gedurende 
het jaar 2021. Vanwege de leesbaarheid is er in dit reglement gekozen voor de mannelijke persoonsvorm. Overal waar hij/ 
hem staat, moet ook zij/haar gelezen worden. 

 
De deelnemer kan zich tot de examencommissie wenden voor: 

1. Algemene informatie over het examen; 
2. Aanvragen vrijstelling; 
3. Verzoeken om herkansing en herexamen; 
4. Verzoeken om herkansing centraal examen; 
5. Inzage in examenwerk; 
6. Verklaringen over een afgelegd examen; 
7. Verzoeken om afwijking van de wijze van examineren; 
8. Verzoeken om spreiding van het examen; 
9. Klachten over het examen of afnamecondities. 
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5.3.1 Toelating tot examens 
De deelnemers worden door TOI Opleidingen in de gelegenheid gesteld om de onderdelen genoemd in het examenplan af 
te leggen met oog op diplomering. Hiervoor krijgt de deelnemer twee kansen per examenonderdeel. Bij het missen van de 
eerste kans zal de deelnemer deelnemen aan het examen op de tweede datum. Mist de deelnemer deze kans of wordt er 
een onvoldoende resultaat behaald, zal de examencommissie beslissen over de te volgen stappen. 

Om toegelaten te worden aan het examen is de deelnemer verplicht zijn legitimatie te kunnen laten zien. Kan hij dit niet 
dan zal de deelnemer niet toegelaten worden tot het examen. 

De praktijkgerichte modules worden geëxamineerd aan het einde van een module. De training hiervoor geschiedt tijdens 
de coachingen. De voorbereiding voor de AVO vakken geschiedt met instaptoetsen en daaruit volgende e-learning. 
Wanneer deelnemers de juiste niveaus hebben behaald worden zij aangemeld voor de examens. 

 
5.3.2 Afnemen examens 
De centrale examens en de instellingsexamens voor de AVO vakken worden afgenomen bij Eureka. Via Eureka kan de 
deelnemer (na goedkeuring van de docent) zich aanmelden voor een examen en deze op een locatie en tijd inplannen die voor 
hem gunstig is. De examens zijn uitbesteed maar de examencommissie van TOI Opleidingen blijft eindverantwoordelijke. 

De Proeve van Bekwaamheid (PVB) wordt in een werkplaats of gesimuleerde werkomgeving afgenomen. De examinatoren 
nemen onder verantwoordelijkheid van de examencommissie de examens af. Per PVB zijn er twee examinatoren aanwezig. 

De deelnemer neemt geen tassen of jassen mee de examenzaal in. Enige vorm van hulpmiddelen zijn schrijfwaren en de 
beschreven hulpmiddelen op het examen zelf. De examinator is bevoegd voorwerpen die niet zijn toegestaan in te nemen 
tot na het examen. Indien een deelnemer communicatieapparatuur bij zich draagt, ook indien niet zichtbaar weggestopt in 
de kleding van de student, kan dat worden aangemerkt als fraude. Hierbij maakt het niet uit of er gebruik is gemaakt van 
de apparatuur. Voor verdere maatregelen en regels omtrent fraude kan het fraudereglement geraadpleegd worden. 

 
5.3.3 Indeling resultatenlijst 
Het examenplan bevat de indeling van examinering. Sommige eindcijfers zullen combinatiecijfers zijn van centrale 
examens, instellingsexamens en PVB’s of CGI’s. Dit staat in het examenoverzicht van het examenplan beschreven. Ook 
de  vakken waar een inspanningsverplichting voor geldt zijn onderdeel van de resultatenlijst. 

 
5.3.4 Maatregelen bij onregelmatigheden 
De examencommissie kan maatregelen nemen indien een deelnemer zich ten aanzien van enig deel van een vaktechnisch 
examen, instellingsexamen of centraal examen aan enige onregelmatigheid schuldig maakt/heeft gemaakt van fraude 
of plagiaat of zonder geldige reden afwezig is. De maatregelen bedoeld in het eerste lid die al dan niet in combinatie met 
elkaar genomen kunnen worden, kunnen zijn: 

1. Het toekennen van het cijfer 1 voor een examen. De deelnemer moet in dit geval de herkansingsmogelijkheid 
inzetten om nog een voldoende resultaat voor dit examen te behalen. Indien het cijfer 1 is toegekend voor de 
herkansing, zal de examencommissie na wederhoor beslissen over een gepaste uitspraak; 

2. Het alsnog afronden van het examen, ten koste van een herkansingsmogelijkheid; 
3. Het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan één of meer zittingen van de examens uit het examenplan; 
4. Het ongeldig verklaren van één of meer toetsen van het reeds afgelegde deel van het examen. 

 
Voor verdere regels omtrent maatregelen, fraude en plagiaat wordt verwezen naar het fraudereglement. 
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Indien er sprake is van diefstal, verlies of fraude van onderdelen van het examendossier - zolang deze nog niet beoordeeld   
zijn en niet in de digitale omgeving geüpload zijn - zullen de betreffende onderdelen opnieuw moeten worden gemaakt. 
Indien de onderdelen al wel in de digitale omgeving aanwezig waren of al beoordeeld waren, zal er gezocht worden naar 
een passende oplossing. Alvorens een beslissing ingevolge bovengenoemde situaties wordt genomen, hoort de examen- 
commissie de deelnemer. De deelnemer kan zich door een door hem aan te wijzen meerderjarige laten bijstaan. De 
examencommissie deelt zijn beslissing, met redenen omkleed, mee aan de deelnemer, zo mogelijk mondeling en in ieder 
geval schriftelijk. De schriftelijke mededeling wordt aangetekend verzonden. In geval van een minderjarige deelnemer 
wordt  de schriftelijke mededeling tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de ouders, voogden of verzorgers van de 
deelnemer,  alsmede aan de inspectie. 

De deelnemer kan tegen een beslissing van de examencommissie in beroep gaan bij de klachtencommissie. Het beroep 
moet binnen vijf werkdagen nadat de beslissing schriftelijk ter kennis van de deelnemer is gebracht, schriftelijk bij de 
Klachtencommissie ingediend worden. De Klachtencommissie brengt de examencommissie hiervan op de hoogte. Indien 
een deelnemer in beroep gaat tegen een uitsluiting van een instellingsexamen, een PVB of CGI of het centraal examen of 
een gedeelte daarvan, dan is hij gerechtigd - hangende het besluit van de Klachtencommissie - aan nog volgende zittingen 
van het betreffende examen deel te nemen. De Klachtencommissie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken 
op het beroep tenzij zij de termijn met redenen omkleed heeft verlengd met ten hoogste één week. De commissie deelt 
haar beslissing schriftelijk mee aan de deelnemer - indien deze minderjarig is aan de ouders, voogden of verzorgers van 
de deelnemer- en aan de examencommissie en aan de inspectie. 

 
5.3.5 Geheimhouding 
Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit reglement en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij 
het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens 
voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit reglement de 
noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. 

 
5.3.6 Keuzendelen 
De deelnemers kunnen vooraf aan de opleiding aangeven welke keuzedelen zij willen volgen naast de reguliere vakken. 
Hierin is bij sommige opleidingen een beperkte of geen keuze mogelijk,  omdat de opleiding in samenwerking met de 
branche hier een keuze heeft gemaakt. 

In het examenplan van de desbetreffende opleiding staat vastgelegd of de examens meetellen voor de zak/slaag regeling 
van het diploma. Indien zij niet meetellen geldt een inspanningsverplichting. 

 
5.3.7 Te laat komen en verhindering 
Alle deelnemers zijn verplicht, alle voor hen vastgestelde onderdelen van het schoolexamen af te leggen. Wanneer een 
deelnemer zich aan enig onderdeel van het schoolexamen onttrekt of zonder geldige reden bij een onderdeel van het 
schoolexamen afwezig is, dan is er sprake van een onregelmatigheid en zijn de bepalingen van artikel 6.3.4 van dit 
reglement van toepassing. 

Om verstoring tijdens het examen te voorkomen moet de deelnemer op tijd aanwezig zijn, dat wil zeggen uiterlijk vijf 
minuten voor aanvang van het examen. Indien de deelnemer te laat is wordt hij toegelaten tot de examenruimte tot 
uiterlijk een half uur na aanvang van het examen. De eindtijd van het examen blijft in dit geval hetzelfde als voor de 
overige  deelnemers. De deelnemers mogen de eerste dertig minuten de examenzaal niet verlaten. Alsmede de laatste 
vijftien minuten om de rust te bewaren. 
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Komt een deelnemer te laat bij de voorbereiding van een mondeling af te leggen onderdeel dan mag hij in de resterende 
tijd zich alsnog voorbereiden. Verschijnt hij in het geheel niet bij de voorbereiding, dan moet het onderdeel zonder 
voorbereiding worden afgelegd. In gevallen waarbij melding wordt gedaan aan de examencommissie, beslist deze over de 
verdere gang van zaken. 

Indien een deelnemer door ziekte of een andere dwingende reden - niet veroorzaakt door onnauwkeurigheid, 
onachtzaamheid of nalatigheid van de deelnemer of zijn wettelijke vertegenwoordiger - absoluut verhinderd is aan een 
onderdeel van het examenplan deel te nemen, stelt hij of zijn wettelijke vertegenwoordiger de examencommissie, zo 
vroeg mogelijk vóór  de aanvang van bedoelde examen in kennis van deze verhindering en de reden(en) daarvoor. Deze 
mededeling moet zo spoedig mogelijk worden gevolgd door een aan de examencommissie gerichte ondertekende brief 
die binnen vijf werkdagen ontvangen moet zijn waarin vermeld staat: 

1. Naam en adres van de deelnemer; 
2. Datum van de gemiste proef en het desbetreffende onderdeel; 
3. De reden van de absentie/verhindering; 
4. Bij ziekte of ongeval: naam, adres en telefoonnummer van de geconsulteerde arts; 
5. In geval van een andere dringende reden voor de absentie van ziekte of ongeval: een duidelijke omschrijving van die 

reden of oorzaak. 

 
Indien het bericht van verhindering als bedoeld in lid 6 niet vóór de aanvang van het onderdeel van het examen wordt 
gegeven, dient de kandidaat of diens wettelijke vertegenwoordiger tevens genoegzame bewijzen te leveren van de 
onmogelijkheid vóór de aanvang van het onderdeel van het schoolexamen bedoeld bericht te geven; zonder deze 
bewijzen wordt de afwezigheid gezien als een onregelmatigheid. 

De examencommissie kan voor het beoordelen van de geldigheid van de reden van de absentie het overleggen van 
nadere bewijsstukken verlangen. Bijv.: In geval van ziekmelding van een deelnemer heeft de deelnemer de verplichting 
een consultatiebewijs van de behandelend geneesheer te tonen en heeft de examencommissie het recht een 
controlerend geneesheer in te schakelen, dan wel een thuisbezoek bij de betreffende deelnemer af te (laten) leggen. De 
examencommissie onderzoekt de mogelijkheid de deelnemers volgens de geldende regels op de vastgestelde tijd, doch 
op een andere            dan de vastgestelde plaats het onderdeel van het examenplan te laten afleggen; is naar zijn oordeel deze 
mogelijkheid in redelijkheid aanwezig, dan wordt aan de deelnemer geen uitstel van bedoeld onderdeel van het 
examenplan toegestaan. Indien de examencommissie ervan overtuigd is dat de deelnemer geen mogelijkheid had om een 
onderdeel van het examenplan op de vastgestelde plaats en tijd af te leggen, dan wordt de kandidaat de gelegenheid 
geboden een extra herkansing voor het betreffende onderdeel op een ander moment af te leggen. 

Een deelnemer die tijdens een zitting onwel wordt, kan onder begeleiding de examenlocatie verlaten. In overleg met de deel- 
nemer beoordeelt de toezichthouder of de deelnemer na enige tijd het werk kan hervatten. Indien de deelnemer het werk na 
enige tijd hervat, kan de gemiste tijd aan het einde van de zitting worden ingehaald. Indien de deelnemer het werk niet kan 
hervatten behoudt het tot dan toe gemaakte werk zijn geldigheid. Uitsluitend in bijzondere gevallen kan de examencommis- 
sie het gemaakte werk ongeldig verklaren. Een deelnemer die vóór de zitting onwel is, dient altijd contact met de examen- 
commissie op te nemen over wel of geen deelname aan de zitting. Een deelnemer die tijdens de zitting onwel wordt dient dit 
altijd aan de surveillant te melden. Zonder deze melding kan achteraf beroep op onwel zijn niet worden geaccepteerd. 

In bijzondere gevallen kan de examencommissie besluiten een in het examenplan vastgesteld onderdeel uit te stellen voor 
alle daarbij betrokken kandidaten. 

Indien een deelnemer door ziekte of andere externe factoren niet in staat is een praktische opdracht op de uiterste 
inleverdatum in te leveren, stelt de deelnemer de school hiervan zo snel mogelijk en voor de uiterste inleverdatum op de 
hoogte en kan in overleg met de betrokken coach en de examencommissie een andere uiterste inleverdatum vastgesteld 
worden. Technische mankementen (bijv. defecte printers) gelden niet als excuus voor het te laat inleveren van een 
rapportage of praktische opdracht. 
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5.3.8 Gedrag tijdens theorie examens 
De deelnemers zijn verplicht stilte in acht te nemen, geen hinder te veroorzaken en de aanwijzingen van de examinator op 
te volgen. Tijdens het examen is het de deelnemers verboden te spreken met elkaar of op enige andere wijze met elkaar te 
communiceren. De deelnemers mogen enkel met goedkeuren van en onder toezicht van de examinator gebruiksvoorwer- 
pen uitwisselen zoals een pen of rekenmachine. De deelnemer mag enkel bij hoge uitzondering en na toestemming van 
de examinator de examenruimte tijdelijk verlaten. De deelnemer moet onder toezicht van een examinator of coördinator 
blijven. Nadat het einde van een examen is aangekondigd, leggen de deelnemers hun werk klaar voor de examinator. De 
deelnemer blijft verantwoordelijk voor het werk totdat het is opgehaald door de examinator. 

 
5.3.9 Gedrag tijdens praktijk examens 
De deelnemers zijn verplicht alle aanwijzingen van de examinator op te volgen. De deelnemers praten alleen wanneer ze 
communiceren met de examinator. Wanneer er meerdere examens worden afgenomen in dezelfde ruimte dienen de deel- 
nemers rustig te werken en niet met elkaar te communiceren. Communiceren kan worden gezien als fraude. De deelnemers 
bereiden het werk voor in overleg met de examinator en beginnen aan de werkzaamheden wanneer dit is besproken. Na het 
examen vult de examinator de beoordeling in waarna een nabespreking plaatsvindt tussen deelnemer en examinator. 

 
5.3.10 Herkansing en herexamen 
Een deelnemer heeft per onderdeel van het examenplan recht op twee kansen om dit examen te maken. Bij onvoldoende 
resultaat of het missen van de eerste kans om het examen te maken, mag de deelnemer deelnemen aan de tweede kans. 
In bijzondere gevallen mag de examencommissie extra herkansingen toekennen. De beslissing hierover wordt schriftelijk 
en met redenen omkleed aan de deelnemer bekend gemaakt. 

1. Als een kandidaat voor enig onderdeel van het examenplan aan een herkansing deelneemt, wordt bij de bepaling 
van het eindcijfer voor het examen de hoogste van de beoordelingen meegeteld. 

 
De deelnemer wordt bij onvoldoende resultaat en het missen van de eerste kans automatisch ingedeeld bij de 
herkansingsmogelijkheid. Wil de deelnemer om een andere reden geen gebruik maken van de herkansings-
mogelijkheid, moet hij dit  zelf te kennen geven aan zijn coach. 

 
5.3.11 Mededeling beoordeling examen 
Zo spoedig mogelijk na een examen, te weten maximaal 14 dagen na afname, dient de deelnemer op de hoogte gesteld te 
worden van het resultaat. Dit resultaat wordt gepubliceerd op e-TOI. De deelnemers krijgen hier bericht van. Ook de 
beoordelingsformulieren inclusief feedback worden hier bewaard. 

 
5.3.12 Belemmeringen en geschillenregeling 
Indien een deelnemer tijdens de afname van een onderdeel van het examen meent te worden benadeeld door belemme- 
ringen zoals het uitvallen van digitale gebruiksvoorwerpen, het ontbreken van gereedschap of andere benodigdheden of 
een onjuiste vraagstelling in de opgaven, dient hij dit te melden bij de surveillant. Indien een belemmering na afloop van 
het onderdeel wordt geconstateerd, dan dient de kandidaat dit zo spoedig mogelijk te melden bij de betrokken surveillant/ 
examinator. Na melding aan de surveillant respectievelijk de examinator, worden na het onderzoek zo nodig maatregelen 
getroffen. Een deelnemer die het niet eens is met de getroffen maatregelen, dan wel om andere redenen het niet eens is 
met de gang van zaken bij een bepaald onderdeel van het examenplan, kan binnen twee werkdagen schriftelijk bezwaar 
indienen bij de examencommissie. De examencommissie doet binnen vijf werkdagen na de indiening uitspraak, nadat zij 
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alle betrokkenen heeft gehoord. Zij stelt onverwijld de desbetreffende deelnemer schriftelijk op de hoogte van zijn uit- 
spraak, onder vermelding van de mogelijkheid tot beroep bij de Klachtencommissie als bedoeld in hoofdstuk 6.3.4 van dit 
reglement. Dit beroep moet worden ingesteld binnen vijf werkdagen. 

 
5.3.13 Uitstel 
Uitstel voor het maken van onderdelen van het examenplan om andere redenen dan ziekte kan uitsluitend in bijzondere 
gevallen worden verleend. Verzoeken daartoe worden zo spoedig mogelijk ingediend bij de examencommissie. De 
examencommissie beslist op dit verzoek. 

 
5.3.14 Vervanging examencommissie 
Ten aanzien van de door de examencommissie te nemen beslissingen kan zij zich laten vervangen. Dit bij voorkeur door de 
door de examencommissie gemandateerde examensecretaris. 

 
5.3.15 Vaststelling cijfer examens 
Vaststelling van het cijfer voor een PVB geschiedt middels beoordeling door twee onafhankelijke examinatoren. Voor 
verdere eisen voor vaststelling wordt verwezen naar het desbetreffende examenplan per opleiding. Vaststelling van het 
cijfer        voor een CGI geschiedt middels beoordeling door twee examinatoren waarbij vak inhoudelijk en taalgebruik door de 
daarvoor bevoegde docenten wordt beoordeeld. Voor verdere eisen voor vaststelling wordt verwezen naar het 
desbetreffende     examenplan per opleiding. Vaststelling van het cijfer voor een instellingsexamen van de AVO vakken 
geschiedt middels beoordeling door twee examinatoren. Voor verdere eisen voor vaststelling wordt verwezen naar het 
desbetreffende examenplan per opleiding. 

 
5.3.16 Vaststelling uitslag 
De examencommissie stelt de definitieve uitslag vast alvorens deze te communiceren aan de deelnemers. De 
examencommissie is gerechtigd de norm of becijfering aan te passen bij onregelmatigheden te weten: 

1. Foutieve vraagstelling waarbij het buiten beschouwing laten van de vraag of een ieder een punt toekennen tot de 
maatregelen horen; 

2. Bij opvallende slagingspercentages die sterk afwijken van de verwachtte percentages; 
3. Andere redenen die vragen om een betere analyse van de behaalde resultaten en de deelnemers benadelen. 

 
5.3.17 Diploma en cijferlijst 
Onze minister stelt het model van de cijferlijst vast. De examencommissie reikt op grond van de definitieve uitslag aan 
elke deelnemer die het volledige examenplan voldoende heeft afgerond, een volgens welomschreven voorschriften inge- 
vulde cijferlijst en diploma uit. De examencommissie reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke voor de verplichte 
onderdelen uit het examenplan geslaagde deelnemer een diploma uit, waarin de keuzedelen zijn vermeld die bij de uitslag 
zijn betrokken. Indien een deelnemer aan de vooraf besproken eisen voor de markering Cum Laude voldoet, wordt dit op 
het diploma vermeld. Voor de specifieke eisen per opleiding wordt verwezen naar het desbetreffende examenplan. De 
voorzitter van de Examencommissie tekent de diploma’s en de cijferlijsten op de datum van de diplomeringsvergadering. 
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5.3.18 Afwijking wijze van examineren 
De examencommissie kan toestaan dat een gehandicapte deelnemer het examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die 
is aangepast aan de mogelijkheden van die deelnemer. In dat geval bepaalt de examencommissie de wijze waarop het examen 
zal worden afgelegd. Hij doet hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de inspectie. Tenzij sprake is van een objectief waar- 
neembare lichamelijke handicap, geldt ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde aangepaste wijze van examineren dat: 

a. Er een deskundigenverklaring is die door een ter zake kundige psycholoog of orthopedagoog is opgesteld; 
b. De aanpassing voor zover betrekking hebbend op het centraal examen in ieder geval kan bestaan uit een verlenging 

van de duur van de desbetreffende toets van het centraal examen met ten hoogste dertig minuten; 
c. Een andere aanpassing slechts kan worden toegestaan voor zover daartoe in de onder a genoemde deskundigen- 

verklaring ten aanzien van betrokkene een voorstel wordt gedaan dan wel indien de aanpassing aantoonbaar 
besluit bij de begeleidingsadviezen, vermeld in die deskundigenverklaring. 

 
5.3.19 Bewaren examenwerk 
Het werk van het centraal examen en de instellingsexamens afgenomen bij Eureka, worden gedurende zes maanden na 
vaststelling van de uitslag bewaard door Eureka en ligt ter inzage voor belanghebbende. Na afloop van deze periode wordt 
het werk vernietigd. Overige beoordelingen van examens worden bewaard in het deelnemer dossier gedurende twee jaar. 
Een exemplaar van de eindresultatenlijst en het diploma worden bewaard in het deelnemer dossier gedurende twee jaar. 
De examencommissie draagt er zorg voor dat een volledig stel van de bij de centrale examens gebruikte opgaven 
gedurende  tenminste zes maanden na de vaststelling van de uitslag bewaard blijft in het archief van Eureka. 

 
5.3.20 Slotbepaling 
Bepalingen van dit reglement mogen niet in strijd zijn met de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). De WEB prevaleert. 

 
5.4 Fraudereglement 
5.4.1 Algemeen 
Deze regeling geldt voor allen die aan TOI Opleidingen examens afleggen en is dus van toepassing op reguliere deelne- 
mers, deelnemers aan een deel van de opleiding en overige deelnemers. Indien in deze regeling de examencommissie 
wordt genoemd, wordt daarmee ook bedoeld de eventueel gemandateerde leden van de examencommissie. De deelne- 
mer die aan een examen deelneemt of daaraan wenst deel te nemen, is verplicht om alle aanwijzingen van de examinator 
of de in zijn naam optredende surveillant (hierna gezamenlijk te noemen examinator) nauwgezet op te volgen. Indien de 
deelnemer zich niet houdt aan de aan hem gegeven aanwijzingen kan de examencommissie besluiten dat reeds om die 
reden sprake is van fraude, op grond daarvan het examen ongeldig verklaren en aanvullende sancties treffen. Indien zich 
een overmachtssituatie voordoet of een andere situatie waarin dit reglement niet voorziet, beslist de examencommissie 
over de te nemen maatregelen, zo mogelijk in overleg met de opleidingscoördinator. 

 
5.4.2 Legitimatie 
De deelnemer moet zich kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs welke duidelijk zichtbaar op tafel ligt. Indien 
de deelnemer zich niet kan legitimeren middels een geldig legitimatiebewijs, mag ook een ander document met persoons- 
gegevens en pasfoto gebruikt worden (Persoonlijke OV chipkaart) waarvan de pasfoto goed te zien is en de geldigheid niet 
verstreken. Indien een deelnemer zich niet kan legitimeren op de in dit reglement voorgeschreven wijze, heeft de deelne- 
mer geen recht op deelname aan het examen. Het examen is dan in beginsel ongeldig. De examinator stelt de deelne- 
mer wel in de gelegenheid het examen af te maken. Op verzoek van de deelnemer aan de examinator (na afloop van het 
examen) kan de examinator besluiten het examen alsnog geldig te verklaren na overleg met de examencommissie. 
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5.4.3 Fraude 
Onder fraude wordt verstaan, het handelen of nalaten van een deelnemer met het oogmerk het vormen van een juist 
oordeel over zijn kennis, inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk te maken. Met andere woorden: 
fraude is het opzettelijk beïnvloeden van (onderdelen van) het gehele examenproces met als doel een nader resultaat uit 
het examen te verkrijgen. Fraude omvat ook plagiaat. Fraude is bij de wet verboden. Onder andere de volgende 
gedragingen  worden als fraude beschouwd (deze lijst is niet onuitputtelijk): 

1. Tijdens het examen gebruik maken hulpmiddelen die niet gebruikt mogen worden; 
2. Tijdens het examen bij andere deelnemers afkijken of met hen, op welke wijze dan ook, binnen of buiten de 

examenruimte, informatie uitwisselen; 
3. Het uitwisselen of verwisselen van examenopgaven, antwoordformulieren of uitwerkingen; 
4. Zich tijdens het examen voor iemand anders voordoen of door iemand anders laten vertegenwoordigen; 
5. Zich voor de datum of het tijdstip waarop het examen zal plaatsvinden, in het bezit stellen van de examenopgaven. 
6. plagiaat; 
7. De elders in dit reglement als fraude genoemde gedragingen. 

 
Onder fraude wordt tevens verstaan het door een potentiële deelnemer aanleveren van onjuiste documenten ten behoeve 
van toelating tot een opleidingen of een verzoek om vrijstelling. De examencommissie kan in dat geval besluiten het ver- 
zoek of de aanmelding af te wijzen. Van deze fraude wordt altijd een mededeling gedaan aan het Dagelijks bestuur. 

 
5.4.4 Plagiaat 
Onder plagiaat wordt in ieder geval verstaan: 

1. Het gebruikmaken, dan wel overnemen van andermans teksten, gegevens of ideeën zonder volledige en 
correcte  bronvermelding; 

2. Het presenteren als eigen werk of eigen gedachten van de structuur dan wel het centrale gedachtegoed uit 
bronnen  van derden, zelfs indien een verwijzing naar andere auteurs is opgenomen; 

3. Het niet duidelijk aangeven in de tekst, bijvoorbeeld via aanhalingstekens of een bepaalde vormgeving, dat 
letterlijke of bijna letterlijke citaten in het werk werden overgenomen, zelfs indien met een correcte 
bronvermelding; 

4. Het overnemen van beeld-, geluids-, of testmateriaal, software en programmacodes van anderen zonder 
verwijzing en zodoende laten doorgaan voor eigen werk; 

5. Het indienen van een eerder ingediende of daarmee vergelijkbare tekst voor opdrachten van nadere 
opleidingsonderdelen; 

6. Het overnemen van werk van medestudenten en dit laten doorgaan voor eigen werk; 
7. Het indienen van werkstukken die verworven zijn van een commerciële instelling of die (al dan niet tegen 

betaling)   door iemand anders zijn geschreven; 
8. Procedure 

 
Bij constatering van fraude, of een ernstig vermoeden daarvan, tijdens een schriftelijk examen maakt de surveillant (of 
examinator) proces-verbaal op. Dit proces-verbaal wordt voorgelegd aan de betrokken deelnemer aan het examen. Deze 
tekent het proces-verbaal ‘voor gezien’. Gaat de deelnemer niet akkoord met het door de surveillant opgemaakte proces 
verbaal, dan maak hij hiervan een aantekening op het proces-verbaal. De surveillant vertelt de betrokken deelnemer dat 
geen beoordeling van het examen plaatsvindt totdat de examencommissie een uitspraak heeft gedaan. De deelnemer 
wordt wel in de gelegenheid gesteld het examen af te maken. De deelnemer mag niet deelnemen aan de 
herkansingsmogelijkheid zolang de examencommissie geen besluit heeft genomen. Eventuele bewijstukken worden 
door de surveillant ingenomen (wat vermeld wordt in het proces-verbaal met daarbij een korte beschrijving van de 
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ingenomen stukken) en tezamen met het proces-verbaal en het examenwerk, ingeleverd bij de coördinator van de 
examens. De coördinator overhandigd een en ander binnen twee werkdagen aan de (secretaris) van de 
examencommissie. 

Wanneer pas na het afleggen van een schriftelijk examen fraude wordt geconstateerd of vermoed, dan wel fraude of 
plagiaat in een werkstuk (zoals rapportages en dergelijke) wordt geconstateerd of vermoed, meldt de examinator dit zo 
spoedig mogelijk aan de examencommissie onder overlegging van eventuele bewijsstukken. De examencommissie 
initieert een onderzoek in naar de vermeende fraude of plagiaat, mede aan de hand van de stukken die de examinator of 
surveillant overhandigt. De examencommissie stelt de student schriftelijk in kennis van deze melding. De 
examencommissie           stelt de deelnemer binnen een termijn van twee weken (nadat het vermoeden van de fraude aan 
hem/haar is gemeld) in de gelegenheid te worden gehoord. De examencommissie neemt vervolgens mede op basis van 
dat advies een besluit. Termijnoverschrijding doet de bevoegdheid van de examencommissie niet vervallen. 

Indien de examencommissie tot het oordeel komt dat er geen sprake is van fraude of plagiaat, stelt de examinator of 
beoordelaar zo spoedig mogelijk de uitslag van het desbetreffende examen of werkstuk vast. Indien het tijdsverloop van 
de       fraudebehandeling zodanig lang heeft geduurd dat de student een reguliere herkansingsmogelijkheid heeft gemist, 
beraadt de examencommissie zich over een extra kans voor de student. 

 
5.4.5 Sancties 
Indien de examencommissie tot de overtuiging komt dat er sprake is van fraude, legt de examencommissie een sanctie 
op (onder vermelding van de beroepsmogelijkheden en -termijnen). Daarbij hanteert de examencommissie de volgende 
uitgangspunten: 

1. De examencommissie kan, met inachtneming van de beginselen van rechtsgelijkheid en proportionaliteit, het exa- 
men of werkstuk waarop de fraude betrekking heeft, ongeldig verklaren of het cijfer 1 toekennen, en daarnaast; 

2. Kan de examencommissie de deelnemer uitsluiten van het eerstvolgende desbetreffende (her)examen; of 
3. In geval van recidive of een niet-lichte vorm van fraude de deelnemer uitsluiten van deelname aan een of meer aan 

te wijzen examens of examens bij TOI Opleidingen voor maximaal een jaar; en 
4. Bij een ernstige vorm van fraude aan het Dagelijks bestuur voorstellen de inschrijving van de student definitief te 

beëindigen. 

 
5.4.6 Medeplichtigheid 
Zowel de pleger als de medepleger van fraude en plagiaat (kunnen) worden bestraft. Indien het overnemen van werk van 
medestudenten gebeurt met toestemming of medewerking van de medestudent, is deze laatste medeplichtig, ook indien 
deze dat ‘ slechts passief’ toelaat. Wanneer in een gezamenlijk werkstuk door een van de auteurs plagiaat wordt gepleegd, 
zijn de andere auteurs medeplichtig aan plagiaat, indien zij hadden kunnen of moeten weten dat de ander plagiaat pleegde. 

 
5.4.7 Onvoorziene gevallen 
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de examencommissie. In spoedeisende gevallen is de voorzitter van 
de examenco 
mmissie daartoe bevoegd. 

 
5.4.8 Inwerkingtreding 
Dit reglement treedt in werking met ingang van november 2020 en is van toepassing totdat het vervangen wordt door 
een nieuw reglement. 
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6 Kwaliteitszorg 
Kwaliteitszorg is een integraal onderdeel van TOI Opleidingen en draagt bij aan de systematiek, onderbouwing en samen- 
hang van onze dienstverlening naar zowel de deelnemers als de leer-werkbedrijven. De kwaliteitszorg staat niet op zichzelf, 
maar wordt bepaald door factoren zoals de missie en visie van de organisatie, het personeelsbeleid, de onder- 
wijsorganisatie en de inzet van middelen. Wij stellen ons periodiek de vraag of we, vanuit onze kernwaarden, “de goede 
dingen doen en doen we die dingen ook goed?”. 

Als hulpmiddel gebruiken we de Plan-Do-Check-Act verbetercyclus (Deming). Dit betekent dat kwaliteitsverbetering als 
een continu proces binnen onze organisatie wordt beschouwd en dat we daarnaar handelen. 

Als onderdeel van het plan zijn een aantal leidende documenten opgesteld zoals de Onderwijsplannen, de Examenregeling 
en dit Kwaliteitszorgdocument. Hiermee leggen we ‘aan de voorkant’ een aantal uitgangspunten van onze organisatie en 
van onze uitvoering vast. Wij koppelen hieraan doelstellingen ‘Plan’. Hierdoor ontstaat er duidelijkheid over hetgeen 
verwacht wordt              voor alle betrokkenen binnen TOI Opleidingen. 

‘Do’, wordt op verschillende manieren gecontroleerd of de visie, uitgangspunten en resultaten kloppen. ‘Check’ kan ver- 
schillende vormen hebben zoals een enquête, een resultaatanalyse, bestudering van klachten, uitkomsten van een panel- 
gesprek, etc. Vervolgens evalueren wij de resultaten van de ‘Check’ en stellen ons beleid, indien dit noodzakelijk is bij. Dit 
behoort toe aan de ‘Act’. Indien bijstelling noodzakelijk is, dan zal er door de directie en medewerkers van TOI Opleidingen 
ook daadwerkelijk aantoonbaar gehandeld moeten worden. 

 
6.1 Kwaliteitsgebieden en standaarden MBO 
Naast onze eigen doelstellingen dragen we ook zorg voor de doelstellingen voor basiskwaliteit en onze eigen kwaliteit 
vanuit de overheid. Dit zijn in totaal 80 punten die ervoor zorgen dat de kwaliteit van ons onderwijs is wat het moet zijn en 
boven de basisnorm uitstijgt. Deze doelstellingen worden gemeten door middel van verschillende vormen van overleg en 
evaluatie. Veel van de doelstellingen vanuit de basiskwaliteit van de onderwijsinspectie komen overeen of dragen bij aan 
onze eigen doelstellingen. 
 

6.2 Meetinstrumenten 
Om inzicht te krijgen in onze prestaties wordt gebruik gemaakt van meetinstrumenten zoals deelnemer enquêtes, 
gesprekken met deelnemers, leermeesters en de leerwerkbedrijven, resultatenoverzichten en analyses van examens. Dit 
doen wij met behulp van gespreide metingen en daaruit volgende evaluaties waarin wij onze basiskwaliteit, verbetering, 
draagvlak en doelmatigheid van onze onderwijsprogramma’s en organisatie toetsen. 

Er is periodiek een overleg met het bedrijfsleven over de invulling van de opleidingen en de organisatie. Hiervoor is een 
bedrijfstakcommissie aangesteld. 

Om de kwaliteit van onze docenten te borgen hanteren wij eisen aan hun kwalificaties en evalueren wij de prestaties van 
onze docenten door de deelnemer enquêtes, lesbezoeken en het docentenoverleg. 
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