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Betreft: Examenregeling Bouwkosten HTI (BH)
Als student van het studieblok Bouwkosten meldt u zich hierbij aan voor het examen en heeft u
kennisgenomen van de Regeling examens en overgangstentamens studierichting Bouwkosten en
nadere hierbij behorende gegevens.
De twee examendagen zullen worden gehouden in het schoolgebouw aan de Teleportboulevard
100 te Amsterdam op de in het lesrooster aangegeven datums.
De resultaten zijn bepalend voor:
a.
Bevordering naar het volgende studieblok en/of vaststelling na de studieblokken A en B, de
cijfers voor het diploma Bouwkostenmanager HTI.
Aanmelding staat open voor studenten van het lopende studieblok, die voldoen aan de volgende
voorwaarden:
a.
een aanmeldingsformulier invullen en inleveren;
b.
het examengeld overmaken (zie overzicht college- en examengeld van het huidige
studiejaar) op ING bankrekening 48 45 341 ten name van de Stichting Hoger Technisch
Instituut (HTI) te Amsterdam, met vermelding van naam, studiejaar en studentennummer;
c.
de werkstukken en afstudeeropdracht volgens opgave van de desbetreffende docenten
hebben ingeleverd.
Het aanmeldingsformulier en de betaling dienen uiterlijk op 1 februari in het
bezit van de administrateur te zijn. Na 1 februari ontvangt u een bevestiging van aanmelding (met uw
examennummer) en een factuur van het betaalde examengeld.
Om tot het examen te kunnen worden toegelaten, moet u zowel het examengeld als het volledige
collegegeld voor de cursus hebben voldaan.

Algemene regels:
Wanneer een kandidaat voor het schriftelijke gedeelte van de examens en overgangstentamens gelet op de vermelde "Beoordelingsnormen" - een voldoende resultaat behaalt, behoeft hij/zij geen
herexamen meer af te leggen; zulks ter beoordeling van de examinatoren.
In geval van een zeer slecht resultaat bij het schriftelijke gedeelte van de examens en
overgangstentamens zal de kandidaat direct worden afgewezen.
Alle kandidaten voor wie een herexamen noodzakelijk wordt geacht, worden op het lesrooster
genoemde datum, op een nog nader vast te stellen tijdstip, in het schoolgebouw aan de
Teleportboulevard 100 verwacht.
Het aantal examenvakken, waarin naar het oordeel van de examinatoren een herexamen kan
worden toegestaan, bedraagt per kandidaat ten hoogste twee. Het herexamen zal mondeling of
schriftelijk worden afgenomen.
Iedere kandidaat ontvangt omtrent de door hem/haar behaalde resultaten bericht, zodra het
schriftelijke examen - en overgangstentamenwerk is beoordeeld. Wanneer een kandidaat is
afgewezen, wordt dat nadrukkelijk vermeld. Al het door de kandidaten ingeleverde examen - en
overgangstentamenwerk wordt eigendom van de Stichting HTI. De uitslag van de examens en
overgangstentamens is bindend en in generlei opzicht voor beroep ontvankelijk.
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Beoordelingsnormen:
Om voor het HTI examen Bouwkosten te kunnen slagen en/of bevordering naar het volgende
studieblok in aanmerking te komen moet een kandidaat:
a.
b.
c.

voor alle vakken Begroten en afstudeeropdracht in ieder geval een voldoende cijfer (zes (6)
of hoger) hebben behaald;
bovendien - dus met inachtneming van het hierboven onder a. gestelde - gezamenlijk ten
minste het aantal punten hebben behaald: (Aantal examenvakken x 6) –1) ;
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 dan tevens te zijn voldaan aan het hierboven
onder a. en b. gestelde.
Indien vakken in verschillende blokken voorkomen zal het gemiddelde eindresultaat
worden aangehouden.

Aan een kandidaat, die - eventueel ook na een herexamen - niet slaagt, kan bij het volgende
examen vrijstelling verleend worden voor alle vakken met een 7 of hoger.
E X A M E N R O O S T E R Blok A oneven studiejaar
e

1 examendag oneven studiejaar Blok A:
9.00 tot 11.00 uur:
11.00 tot 12.00 uur:
12.00 tot 12.30 uur:
12.30 tot 15.30 uur:
15.30 tot 17.30 uur:

Planning.
Lonen en risicoregeling/afkoop
pauze
Begroten Bouwkundig
Herkansing moduul B

e

2 examendag oneven studiejaar Blok A:
9.00 tot 12.00 uur:
12.00 tot 12.30 uur:
12.30 tot 14.00 uur:
14.00 tot 17.00 uur:

Begroten Bouwplaats
pauze
Bestekken
Begroten Renovatie

E X A M E N R O O S T E R Blok B even studiejaar
e

1 examendag even studiejaar Blok B:
9.00 tot 10.00 uur:
10.00 tot 12.00 uur:
12.00 tot 12.30 uur:
12.30 tot 15.30 uur:
15.30 tot 17.30 uur:

Normstelling en tarieven
Bedrijfseconomie
pauze
Begroten Bouwkundig
Herkansing moduul A

e

2 examendag even studiejaar Blok B:
9.00 tot 10.00 uur:
10.00 tot 12.00 uur:
12.00 tot 12.30 uur:
12.30 tot 15.30 uur:
15.30 tot 17.30 uur:

Bouwwetgeving
Calculatie / kostenbewaking
pauze
Begroten Renovatie
Herkansing moduul A of B

Examendagen en schriftelijk/mondeling herexamen conform datums genoemd in het lesrooster.
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