Contacturen en zelfstudie-uren

Naast een beoordeling op inhoud van het programma rekent de beoordelingscommissie de
contacturen na en beoordeelt de aangevraagde zelfstudie-uren. Contacturen en zelfstudie-uren
leveren per uur een studiepunt op.
Contacturen
Fysieke cursussen hebben contacturen; online cursussen hebben uren waarin de cursist online leert.
Online leren wordt gerekend als contacturen. Contacturen zijn alleen de uren die door de cursist
daadwerkelijk aan het leren worden besteed. Daar horen pauze en een welkom heten niet bij. We
kijken in het programmaoverzicht van een fysieke bijeenkomst naar de begintijd en de eindtijd van
een trainingsbijeenkomst en trekken daar de niet trainingsuren vanaf. Voor de online contacturen
wordende tijden voor de online lesonderdelen bij elkaar opgeteld. Dit berekenen we op hele uren, bij
een kleine cursus of symposium ook op halve uren.
Onderbouwing contacturen
Voor de onderbouwing van de aangevraagde contacturen van een fysieke cursus voegt de
scholingsaanbieder een programmaoverzicht met begin- en eindtijden van de lessen toe; voor een
online cursus een programmaoverzicht met per lesonderdeel de online lestijd. Er zijn hiervoor
formats beschikbaar (Formats 1A voor fysieke cursussen en Format 1B voor Online cursussen).
Zelfstudie-uren
Zelfstudie-uren zijn uren die de cursist buiten de fysieke of online lessen aan de cursus moet
besteden. Hieronder wordt uitgelegd wat wel en niet onder zelfstudie wordt verstaan en hoe de
zelfstudie-uren zich verhouden tot de contacturen
Onder zelfstudie wordt verstaan:
o het bestuderen van literatuur ten behoeve van een te beoordelen opdracht of toets en
o het uitvoeren van een inhoudelijke opdracht die binnen de cursus wordt getoetst en beoordeeld.
Deze opdracht valt niet onder de normale werkzaamheden van de cursist.
Onderstaande activiteiten vallen niet onder zelfstudie:
o het opfrissen van basiskennis (veronderstelde kennis uit het bachelor programma van het
vakgebied)
o het inlezen in het onderwerp en het aandragen van een casus aan het begin van de cursus
o voorbereidingsuren voor een tentamen of voorbereiding op een presentatie
o het oefenen van nieuwe kennis en vaardigheden in de eigen beroepspraktijk
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Het aantal zelfstudie-uren is niet hoger dan het aantal contacturen. Van deze regel kan alleen bij
uitzondering en in beperkte mate worden afgeweken:
o wanneer de scholing een bijzondere onderwijsvorm kent van zelfstandig onderwijs. Daarbij moet
extra worden aangetoond hoe de cursist zijn eigen leerproces zelfstandig monitort en hoe de
docent dit leerproces begeleidt.
o wanneer het om bestuderen van literatuur voor een sterk verdiepende cursus of een nieuw
onderwerp op hoog niveau (pre-master niveau) gaat.

Onderbouwing zelfstudie-uren
De aangevraagde uren voor zelfstudie worden alleen beoordeeld wanneer er een onderbouwing en
een overzichtelijke uren-berekening meegestuurd is.
Voor de onderbouwing van de aangevraagde zelfstudie uren voegt de scholingsaanbieder een
overzicht toe van de zelfstudieonderdelen: opdrachten en literatuurstudie. De studiebelasting wordt
per zelfstudieonderdeel aangevraagd. Per onderdeel beschrijft de aanvrager de leerdoelen, de
verbinding met de fysieke of online cursusonderdelen en de wijze van toetsing. Er is hiervoor een
format beschikbaar (Format 3)
Wanneer een zelfstudieonderdeel een bestudering van literatuur (artikelen) is, geeft de
scholingsaanbieder ook een berekening van het aantal studiebelastingsuren voor specifiek de
literatuurstudie. Er is hiervoor een format beschikbaar (Format 4)
Het aantal uren besteed aan de literatuurstudie hangt af van de taal en het beoogde leerdoel van de
literatuurstudie. Het eerste omdat Engelse teksten zwaarder lezen dan Nederlandse en het laatste
omdat het lezen rechtstreeks voor een examen meer tijd vraagt dan het kennis nemen van
informatie ten behoeve van het goed kunnen uitvoeren van een opdracht. We hanteren voor de
urenberekening van literatuurstudie de volgende nationaal erkende tabel (Studielastbepaling
Commissie Wijnen):
Urenberekening literatuurstudie
Doelen

Engelstalig boek of artikel

Nederlandstalig boek of artikel

Licht
o Globale kennisname
o Hoofdlijnen kennen
Middelmatig
o Beheersen begrippenkader
o Oefeningen uitvoeren
Zwaar
o Tentamen

8 pagina’s per uur

9 pagina’s per uur

6 pagina’s per uur

7 pagina’s per uur

4 pagina’s per uur

5 pagina’s per uur
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