Examenreglement Bouwkosten

Algemeen
De opleiding duurt 2 jaar en is verdeeld in 4 modules. Alle vakken worden afgesloten met een
examen/opdracht. Daarnaast wordt er gewerkt aan een afstudeerproject.
De vier positief beoordeelde modules met de met een voldoende afgeronde praktijkopdracht geven
samen recht op het diploma Bouwkosten HTI.

Beoordelingsprocedure
A.

Slagen voor het HTI-diploma
Om te slagen voor het HTI-diploma Bouwkosten geldt:
1. Per module:
1.1. Alle cijfers worden afgerond op hele cijfers (xx,50 wordt afgerond naar beneden).
1.2. Het gemiddelde van de examenvakken mag niet lager zijn dan een zes.
1.3. De kandidaat op zijn/haar cijferlijst niet meer dan één keer het cijfer 4 (vier) of niet meer dan
twee keer het cijfer 5 (vijf) hebben staan. Uiteraard dient ook te zijn voldaan aan het
hierboven onder 1.1. en 1.2. gestelde.
2. Project:
2.1. Alle cijfers van de diverse onderdelen worden afgerond op hele cijfers (xx,50 wordt afgerond
naar beneden).
2.2. Het gemiddelde van de projectcijfers mag niet lager zijn dan een zes.

B. Cum laude
Om cum laude te slagen dienen de resultaten van de kandidaat aan de volgende voorwaarden te
voldoen:
1. Het gemiddelde van alle behaalde cijfers van de vier modules en het project dient minimaal 8,0
te zijn (7,99 voldoet niet).
2. Er mogen geen cijfers lager dan 6,0 voorkomen.
3. De kandidaat moet over de gehele studie uitstekend gepresteerd hebben en blijk hebben
gegeven van bijzondere prestaties op het gebied van bouwkosten gepaard gaande met een
bovengemiddelde interesse en enthousiasme.

Examens
Ieder vak wordt afgesloten met een examen.
Cijfers van vakken blijven maximaal 4 jaar geldig. Slaagt de kandidaat niet voor het examen vóór afloop
van de betreffende module, dan moet(en) het/de betreffende vak(ken) opnieuw worden gevolgd en met
een examen worden afgesloten. Voor het tijdstip is het lesrooster bepalend.

Examenreglement Bouwkosten
Herexamens
Een kandidaat die voor een vak een onvoldoende heeft behaald kan door middel van een herexamen
proberen dit resultaat te verbeteren. Het herexamen (schriftelijk of mondeling) zal op een nader vast te
stellen tijdstip binnen de betreffende module en binnen het aanwezige lesrooster plaatsvinden. Hieraan
zijn geen kosten verbonden. Aan een tweede herkansing zijn wel kosten verbonden: De kosten hiervoor
bedragen € 155,00 per vak. Dit dient ook binnen de betreffende module plaats te vinden. Daarna vervalt
het recht op herkansing. Als de kandidaat het vak overnieuw wil doen geldt de prijs voor dit vak zoals op
de website staat aangegeven.
De kandidaat dient zich per e-mail (info@hti-opleidingen.nl) met een volledig ingevuld en ondertekend
‘Aanmeldingsformulier

herexamen

Bouwkosten’

aan

te

melden

voor

het

herexamen.

Het

aanmeldingsformulier is te downloaden op het digitaal leerplatform.

Project / herkansing project
Als de kandidaat het project (opnieuw) wil doen nadat hij/zij de vier modules heeft afgerond moet hij/zij
zich hiervoor aanmelden via het afdelingshoofd. Het project dient dan binnen één jaar afgerond te zijn.
De kandidaat heeft gedurende dit jaar recht op de normale begeleiding door het HTI. De kosten hiervan
bedragen € 650,00.

Algemene bepalingen
a. Al het door de kandidaat ingeleverde werk, waaronder ook werkopdrachten en uitgewerkte
examenopgaven, wordt eigendom van de Stichting Hoger Technisch Instituut (HTI).
b. De uitslag van het examen is bindend en op generlei wijze voor nader beroep ontvankelijk.
c. Kandidaten die niet in de gelegenheid zijn om een examen en/of herexamen op de vastgestelde tijden
bij te wonen, zijn aangewezen op deelname aan het volgende examen en/of herexamen van het
betreffende vak.
d. Zie voor les- en examendata het digitaal leerplatform van het HTI.
e. De definitieve uitslag van examens en herexamens wordt in de vorm van een cijferlijst op het digitaal
leerplatform van het HTI gepubliceerd.

