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Artikel 1
Met dit addendum heeft het College van Bestuur van de Hogeschool der Kunsten Den Haag
ten tijde van de Corona pandemie de mogelijkheid een aantal aanpassingen door te voeren
in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van het Koninklijk Conservatorium. Dit document
is conform het meest recente Servicedocument HO – aanpak COVID-19 van het Ministerie
OC&W. Het addendum is voorgelegd aan de Examencommissie (EC) en geaccordeerd door
de Opleidingscommissie (OC) en de Deel Medezeggenschapsraad (DMR).

Artikel 2
In de OER 2020 – 2021 wordt verwezen naar de vorm van het onderwijs en de tentamens
die verder geëxpliciteerd zijn in de curriculum handboeken van de verschillende
opleidingen. De handboeken vormen een onderdeel van de OER. Door het toevoegen van
een ‘hardheidsclausule’ wordt een grondslag gecreëerd waarmee in geval van bijzondere
omstandigheden overgeschakeld kan worden op bijv. online onderwijs en andere
vormen van tentaminering/wijze van beoordelen. Dit addendum verklaart de volgende
hardheidsclausule van toepassing:

‘In situaties van overmacht waar het redelijkerwijs niet mogelijk is
om het onderwijs en de tentamens te verzorgen op de in de OER en
de handboeken vermelde wijze, kan tijdelijk worden overgegaan op
een andere vorm van onderwijs en tentaminering. Daarbij geldt als
voorwaarde dat de vastgestelde leerdoelen ook na de vormwijziging
worden behaald bij afronding van de opleiding, zulks ter beoordeling
van de examencommissie.’

Artikel 3
Afwijkende vormen van onderwijs en tentamens en de daarbij behorende richtlijnen en
procedures i.v.m. toetsing en beoordeling worden op basis van de mogelijkheden nader
uitgewerkt en voorgelegd aan Opleidingscommissie en Examencommissie en door de
afdelingshoofden bekend gemaakt aan de studenten.

Artikel 4: Onvoorziene gevallen
Op het moment dat acuut reageren c.q. handelen nodig is en dit addendum daarin niet
voorziet besluit de directie van het KC, na consultatie van de Examencommissie, de
Opleidingscommissie en de DMR.

Artikel 5: Inwerkingtreding, citeertitel en bekendmaking
Dit addendum geldt voor studiejaar 2020 – 2021 en kan worden aangehaald als ‘Corona
addendum op de Onderwijs- en Examenregeling Koninklijk Conservatorium 2020 - 2021’.
Het addendum wordt bekend gemaakt op de website koncon.nl en op het Intranet van het
Koninklijk Conservatorium.

