Educatieve minor en Educatieve module 2021-2022

Data beoordelingsmomenten en inleverdata producten
NB Zie ook Regels/aandachtspunten voor de student m.b.t. inleverdeadlines onderaan dit document.

Start: september 2021 (voltijd) en februari 2022 (voltijd)

Start: september 2021 (deeltijd)

SEM 2

SEM 1

EDUCATIEVE MINOR/MODULE - lintmodel (deeltijd)
onderdeel

product

beoordeling boordeling door?

Supervisie
L&I
Vakdidactiek 1
Pedagogiek
Pedagogiek
Supervisie
Praktijk 1

Tussenevaluatie Praktijk 1
Tentamen L&I
Eindproduct vakdidactiek 1
Verslag Gespreksvaardigheden
Opdracht Adolescentiepsychologie
Evaluatie Praktijk 1
360° feedback

voldaan
cijfer
cijfer
voldaan
cijfer
voldaan
cijfer

supervisor en begeleider op school
vakdidacticus
docent pedagogiek
docent pedagogiek
supervisor
supervisor en begeleider op school

START september 2021
uiterste
inleverdatum /
tentamendatum

datum
herkansing

19-dec-2021
15-nov-2021
9-jan-2022
20-mrt-2022
12-jun-2022
19-jun-2022
19-jun-2022

*
10-jan-2022
13-feb-2022
*
14-aug-2022
*
14-aug-2022

* Herkansing voor de niet becijferde onderdelen vindt plaats in overleg met de supervisor of betreffende docent.
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Voor alle studieonderdelen gelden de inleverdeadlines zoals beschreven in het overzicht Data beoordelingsmomenten en inleverdata
producten en zoals gepubliceerd in de Studiegids als onderdeel van de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Bij het verstrijken van een
deadline geldt automatisch de eerstvolgende deadline van de betreffende opdracht. Dit betekent dat ook de nakijktermijn altijd ingaat op de
eerstvolgende deadline. Dat kan de herkansing zijn of de eerstvolgende deadline in het volgende semester.
Als een student na de deadline een product inlevert wordt het cijfer verwerkt (toetsdatum is) na de eerstvolgende deadline in het overzicht.
Afwijken van de algemene regel is alleen mogelijk in het geval van een situatie van overmacht. Als een student meent dat er sprake is van een
situatie van overmacht kan de student via een onderbouwd verzoek aan de examencommissie (examencie@iclon.leidenuniv.nl) om een extra
kans vragen.
Onder een situatie van overmacht wordt onderscheid gemaakt tussen situaties van overmacht in het geval van het inleveren van schriftelijke
producten en het doen van tentamen. Bij het inleveren van schriftelijke producten wordt onder een situatie van overmacht in elk geval niet
verstaan: ziekte van minder dan twee weken binnen de onderwijsperiode, binnen de onderwijsperiode geplande en geboekte reis, starten
van een andere opleiding, ontevredenheid met examenrooster of data beoordelingsmomenten en inleverdata producten, geen internettoegang,
gestolen laptop, ICT-problemen of verplichtingen op school.
Bij het doen van een tentamen wordt onder overmacht in elk geval niet verstaan: een sollicitatiegesprek, werk, vakantiewerk, (familie-,
huwelijks-, …)feesten, vergissing van datum of moment, verkeerd examenlokaal, trein of busvertragingen van minder dan een uur, een
minstens 1 dag voor het examen aangekondigde staking van het openbaar vervoer, verplichtingen op school. Deze lijst met situaties van
overmacht is niet limitatief, ook van hier niet genoemde situaties kan door de examencommissie besloten worden dat er geen sprake is van
overmacht.
Alleen onvoldoendes kunnen herkanst worden.
Met studenten die hun nominale studieduur overschrijden (langstudeerders) wordt in overleg een leerovereenkomst opgesteld. Hierbij
worden individuele afspraken gemaakt ten aanzien van de deadlines.
Langstudeerders zijn studenten waarbij de nominale studieduur met tenminste één dag is overschreden. Onderstaand een overzicht van de
nominale studieduur van de verschillende trajecten:
Minor/Module voltijd – 6 maanden (blokmodel)
Minor/Module deeltijd – 1 jaar (lintmodel)
Master 60 EC trajecten voltijd – 1 jaar
Master 60 EC trajecten deeltijd – 2 jaar
Master 16 EC en 30 EC verkorte trajecten voltijd – 6 maanden
Master 120 EC trajecten voltijd – 2 jaar
Master 120 EC trajecten deeltijd – 4 jaar
Master 90 EC en 92 EC verkort traject voltijd – 1,5 jaar

ICLON Lerarenopleiding

