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Start groepsgewijze bijeenkomsten Deadline plan van aanpak Inleverdata afstudeeropdracht Examengesprekken Afstudeerdatum Diplomauitreiking

nvt - herkansingsronde nvt - herkansingsronde
Dinsdag 4 juli 2017 tot 17:00 
uur**

t/m vrijdag 25 augustus 2017 donderdag 31 augustus 2017 18 / 19 oktober 2017

(week 1, blok 4) dinsdag 18 april 2017 
(maandag is 1e Paasdag)

dinsdag 20 juni 2017
Dinsdag 5 september 2017 tot 
17:00 uur

19 - 26 september 2017 vrijdag 29 september 2017 18 / 19 oktober 2017

(week 1, blok 4) dinsdag 18 april 2017 
(maandag is 1e Paasdag)

dinsdag 20 juni 2017
Dinsdag 31 oktober 2017 tot 
17:00 uur

15 - 24 november 2017 donderdag 30 november 2017 21 / 22 maart 2018

(week 1, blok 1) maandag 4 september 2017 (9) dinsdag 7 november 2017
Dinsdag 16 januari 2018 tot 
17:00 uur

do 1 t/m vrij 9 februari 2018 woensdag 28 februari 2018 21 / 22 maart 2018

(week 1, blok 2) maandag 13 november 2017 dinsdag 30 januari 2018
Dinsdag 27 maart 2018 tot 17:00 
uur

wo 11 t/m vrij 20 april 2018 maandag 30 april 2018 11 / 12 / 13 juli 2018

(week 1, blok 3) maandag 5 februari 2018 dinsdag 10 april 2018 Dinsdag 5 juni 2018 tot 17:00 uur wo 20 t/m di 26 juni 2018 vrijdag 29 juni 2018 11 / 12 / 13  juli 2018

** Dinsdag 3 juli 2018 tot 17:00 
uur

t/m vrijdag 24 augustus 2018 vrijdag 31 augustus 2018 n.v.t.

** Dit is slechts een herkansingsronde: alleen voor afstudeeropdrachten die al eerder zijn beoordeeld.

*start je in blok 4 2017 dan kan je inleveren op 4 en 5 september of op 30 en 31 oktober. Het inlevermoment op 4 en 5 september is een extra inlevermoment voor studenten die begonnen zijn in blok 4 (2017-2018). Je kiest er dan zelf voor om de 
zomervakantie door te werken zonder begeleiding. Hierdoor kan je ook geen conceptversie bij de beoordelaars inleveren. Dit omdat de begeleiding normaal over twee aansluitende lesperioden van 10 weken loopt maar nu zit het zomerreces ertussen. Door 
het extra moment kan je twee maanden eerder afstuderen en verlies je geen tijd door het zomerreces. 

Let op: de inleverdata zijn verspreid over twee dagen. Het is dus mogelijk om op maandag of dinsdag je afstudeeropdracht in te leveren.
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