Datum: 30‐3‐2017

STROOMSCHEMA HOE IN TE SCHRIJVEN VOOR MODULES/MODULEONDERDELEN DIE IN HET VORIGE COLLEGEJAAR NIET ZIJN AFGEROND (HERKANSINGEN), TEN BEHOEVE VAN EENDUIDIGE REGISTRATIE
STUDIEADVISEUR/OPLEIDINGSCOORDINATOR/
EXAMENCOMMISSIE/MODULECOORDINATOR

Student moet 1 of meerdere moduleonderdelen herkansen
om ėėn module af te ronden

Student herkanst volledige
module met dezelfde of
andere naam maar nieuwe
modulecode

Student herkanst volledige
module met dezelfde naam
en dezelfde modulecode

STUDENT
Ik wil een volledige module met
dezelfde code uit eerder (college)
jaar herkansen

Ga naar Osiris
student
Schrijf je in op
dezelfde code
maar in het
huidige (college)
jaar

Ik sta ingeschreven op (de
herkansing van) de module in
Osiris en BB

Ik wil een volledige
module met een nieuwe
code uit een eerder jaar
herkansen

BOZ

Ga naar
Osiris
student

Kun je de nieuwe
modulecode
vinden?

Zie studie‐
programma op de
website opleiding

Nee

ja
Ik sta ingeschreven op (de
herkansing van) de volledige
module in Osiris en BB

Ik wil een
moduleonderdeel
herkansen
Moduleonderdeel mag
niet herkanst worden

Schrijf je in op de
nieuwe module code

Voldoet aan
herkansingseis
en opleiding
(OER)

Nee

Ga naar de
studieadviseur voor
overleg/advies

Studieadviseur
besluit

Niet akkoord

Ex.commissie
besluit

Akkoord
Ja

Niet akkoord

BOZ OA schrijft de student in op
het moduleonderdeel van vorig
jaar

Student
ontvangt
positief
besluit

Student meldt
zich (met besluit)
bij BOZ eigen
opleiding

Akkoord

Ik sta ingeschreven op
moduleonderdeel Osiris en
volledige module BB

Student volgt een moduleonderdeel als een cursus
(onderdeel heeft eigen cursuscode)

BOZ OA laat student door BB
ondersteuner inschrijven op BB
pagina module huidig jaar

Ik wil mij inschrijven voor (de
herkansing van) een
moduleonderdeel waarvoor
een aparte cursuscode
beschikbaar is

Is de
cursuscode
bekend?

Studieadviseur deelt
cursuscode mee

Ja
Ga naar Osiris
student

Cursuscode open voor
inschrijving?

Ga naar BOZ eigen opleiding

Nee

Ja

Ik sta ingeschreven op (de
herkansing van) het
moduleonderdeel

BOZ OA schrijft de student in op
de cursuscode
Indien nodig laat BOZ OA
student door BB ondersteuner
inschrijven op bijbehorende BB
pagina van de module

Schrijf je in op de
cursuscode

Ik wil een moduleonderdeel
bij een andere opleiding
volgen

Student wil moduleonderdelen volgen bij andere opleidingen

Nee

Ga naar
studieadviseur
en vraag
cursuscode

Overleg eigen opleiding over
welke moduleonderdelen
gevolgd mogen worden

Ga naar de studieadviseur
van de eigen opleiding

Nee

Akkoord?

Ja
Moduleonderdeel kan
niet worden gevolgd

Ga naar opleidings‐
coordinator van de
aanbiedende opleiding

Overleg met aanbiedende opleiding welke
moduleonderdelen gevolgd mogen worden
voorzien van aparte cursuscode

Akkoord?

Nee
Ja
Ga naar Osiris
student

Code open voor
inschrijving?

Ja

Ik sta ingeschreven op de
moduleonderdelen die ik bij
een andere opleiding wil
volgen

Schrijf je in op de
code van het
onderdeel

Nee

Ga met
toestemming naar
BOZ OA eigen
opleiding
BOZ OA schrijft de
student in op de
cursuscode In Osiris
en laat student door
BB ondersteuner
inschrijven op
bijbehorende BB
pagina van de module

