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1. EXAMENVAKKEN
De examenvakken zijn verdeeld in hoofdvakken en bijvakken. De examenvakken zijn opgebouwd uit
modulen als aangegeven in onderstaande tabel, tevens is in de tabel aangegeven hoe het diplomacijfer
wordt berekend.

hoofd-/bijvak: examenvak:
hoofdvak
Bouwkunde (theorie)
hoofdvak

Bouwkunde (project)

hoofdvak

Mechanica

hoofdvak

Bouwfysica

hoofdvak

Installaties

hoofdvak
hoofdvak
bijvak

Staalconstructies
Betonconstructies
Wiskunde

bijvak
bijvak
bijvak
bijvak
bijvak
hoofdvak

Bouwproces
Bouwrecht
Bouwbesluit
ArchiCAD
Individueel onderzoek
Afstudeerproject

module:
M08 Bouwkunde 1
M19 Bouwkunde 3
M12 Bouwkunde 2
M20 Bouwkunde 4
M03 Mechanica 1
M06 Mechanica 2
M10 Mechanica 3
M15 Mechanica 4
M18 Mechanica 5
M02 Natuurkunde 1
M05 Natuurkunde 2
M24 Bouwfysica 1
M28 Bouwfysica 2
M25 Installaties 1
M29 Installaties 2
M23 Staalconstructies
M27 Betonconstructies
M01 Wiskunde 1
M04 Wiskunde 2
M09 Wiskunde 3
M14 Wiskunde 4
M16 Wiskunde 5
M21 Wiskunde 6
M17 Bouwproces
M13 Bouwrecht
M22 Bouwbesluit
M07 ArchiCAD 1
M11 ArchiCAD 2
M26 Projectdefinitie
M30 Afstudeerproject

berekening diplomacijfer:
het gemiddelde van M08 en M19
het gemiddelde van M12 en M20
het gemiddelde van M10, M15 en M18

het gemiddelde van M24 en M28

het gemiddelde van M25 en M29
M23
M27
het gemiddelde van M09, M14, M16 en M21

M17
M13
M22
het gemiddelde van M07 (telt 50%) en
M11 (telt 100%)
M26 (onderdeel)
M30

2. BEOORDELINGSPROCEDURE
Om voor een studiejaar te kunnen slagen, dient de kandidaat (eventueel na een herexamen):
a. voor modulen van hoofdvakken tenminste een 5,5 te behalen
b. onder de cijfers van modulen van bijvakken niet meer dan twee cijfers lager dan 5,5 te behalen,
waarvan 1 cijfer niet lager mag zijn dan 5,0 en het andere cijfer niet lager dan 4,0
c. een totaal gemiddelde over alle modulen (van zowel hoofd- als bijvakken) van het betreffende
studiejaar te hebben van minimaal 6,0
d. zelf alert te zijn op onvoldoendes en tijdig te besluiten om voor modulen herexamen te doen.
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3. EXAMENS
Alle modulen worden afgesloten met een examen.
Bij het afwijzen van een kandidaat voor het volgende studiejaar blijven de cijfers van 5,5 en hoger
maximaal twee jaar geldig. Slaagt de kandidaat niet voor het examen vóór afloop van de
geldigheidstermijn van de cijfers, dan moet(en) de betreffende module(n) opnieuw worden gevolgd en
met een examen worden afgesloten.

4. HEREXAMENS
Een kandidaat die voor een module een onvoldoende heeft behaald kan door middel van maximaal 2
herexamens proberen dit resultaat verbeteren. Hierbij moet voldaan worden aan alle criteria die
genoemd zijn onder punt 2 (Beoordelingsprocedure). Slaagt de kandidaat niet voor beide herexamens
dan moet de betreffende module opnieuw worden gevolgd en met een examen worden afgesloten.
Voor ten hoogste drie modulen kan op dezelfde dag herexamen worden gedaan onder voorwaarde dat
de cijfers voor modulen van hoofdvakken niet lager zijn dan 4,5 en de cijfers voor modulen van bijvakken
niet lager zijn dan 2,5.
Deelname aan een herexamen dient per e-mail te worden aangevraagd binnen de daarvoor gestelde
termijn. Deze termijn wordt op de website van het HTI gepubliceerd.
Het definitieve cijfer van een module is het hoogst behaalde cijfer dat door middel van een examen of
herexamen voor de betreffende module is behaald.

5. ALGEMENE BEPALINGEN
Tevens zijn de volgende algemene bepalingen van kracht:
a. De door de student in het kader van examenopdrachten geleverde en ingediende werken, waaronder
ook examenopgaven en uitgewerkte examenopgaven, maken onlosmakelijk deel uit van de administratie van de stichting Hoger Technisch Instituut (HTI).
b. De door het bestuur verstrekte schriftelijke uitslag van het examen is bindend, waartegen geen
bezwaar mogelijk is. Na het afgelegde examen wordt geen inzage verleend in de administratie van
het HTI.
c. Schriftelijke examens en herexamens als mede interviews worden uitsluitend afgenomen op de data
zoals aangegeven in het geldend rooster of zoals wordt aangegeven door het hoofd van afdeling
Bouwkunde.
d. De definitieve uitslag van examens en herexamens wordt in de vorm van een cijferlijst op de website
van het HTI gepubliceerd. Op deze cijferlijst wordt aangegeven welke cijfers niet voldoen aan de
criteria die genoemd zijn onder punt 2 (Beoordelingsprocedure). Indien dit modulen van bijvakken
betreft worden alle onvoldoendes aangemerkt, in voorkomende gevallen kunnen studenten zelf
bepalen voor welke modulen herexamen wordt gedaan mits door middel van het behalen van deze
herexamens voldaan kan worden aan de criteria die genoemd zijn onder punt 2
(Beoordelingsprocedure).
e. Kandidaten die niet in de gelegenheid zijn om examens en/of herexamens of delen daarvan op de
vastgestelde tijden bij te wonen, zijn aangewezen op deelname aan het volgende examen en/of
herexamen van de betreffende module(n).

