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Inleiding
Deze regeling gaat over de examinering binnen het mbo van het Clusius College. Deze
informatie geldt voor alle opleidingen die gestart zijn per 1 augustus 2019. Het is bestemd voor
studenten, docenten, teamleiders en leden van de examencommissie. De examenregeling
bestaat uit vier hoofdstukken en vier bijlagen die allen een specifiek onderdeel van de
examinering in het mbo behandelen.
Hoofdstuk 1 Informatie examinering en diplomering in het mbo
Dit hoofdstuk bevat algemene informatie over hoe het Clusius college de wet- en regelgeving
van alle examens die in het mbo worden afgenomen hanteert en hoe de diplomering tot stand
komt.
Hoofdstuk 2 Examinering taal & rekenen
In dit hoofdstuk vind je alle informatie over het niveau, de examens en de slaag- en zakregeling
rond taal- & rekenen.
Hoofdstuk 3 Examinering van beroepsgerichte examens
Alle zaken rond de beroepsgerichte examinering vind je in dit hoofdstuk.
Hoofdstuk 4 Examinering van keuzedelen
In dit hoofdstuk zijn de examinering, certificering en de diploma-eisen rondom de keuzedelen
vastgelegd.
Bijlagen 1
Bevat het examenreglement 2019-2020.
Bijlage 2:
Bevat het overzicht van de exameneisen ten aanzien van taal en rekenen in het mbo.
Bijlage 3:
Alle begrippen die in de examenregeling voorkomen worden hierin uitgelegd.
Bijlage 4:
Bevat een overzicht van alle door de examencommissie vastgestelde examenplannen van de
opleidingen die op 1 augustus 2019 van start gaan.
De examenregeling kun je vinden op Mijn.CLUSIUS.nl

Hoofdstuk 1. Informatie over examinering en diplomering in het mbo
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Inleiding
Wanneer je het onderwijsgedeelte (het formatieve deel) hebt afgerond en hebt aangetoond over
de benodigde kennis, vaardigheden, het inzicht en de beroepshouding met het daarbij
behorende gedrag te beschikken, dan ben je toegerust om het examen af te leggen. Een
examen is summatief, dit betekent dat het resultaat meetelt voor het behalen van het diploma.
Het opleidingsteam bepaalt aan de hand van een go/no-go moment of je mag opgaan voor een
examen. Door naar je formatieve resultaten in het onderwijsdeel te kijken, bepalen zij of je klaar
bent voor een examen.
Je legt beroepsexamens af die gaan over het uitoefenen van het toekomstige beroep, examens
voor Nederlands, rekenen en mogelijk Engels en examens voor een keuzedeel. Daarnaast ben
je verplicht om te voldoen aan de gestelde eisen ten aanzien van Loopbaan en Burgerschap. In
het examenplan lees je welke examens jij moet afleggen.
Tijdens je opleiding ontvang je de exameninformatie van je studieloopbaanbegeleider.
Daarnaast staat de exameninformatie van het mbo vermeld op de website en ontvang je via de
e-mail van het Clusius College informatie en uitnodigingen voor je examens. Zorg er dus voor
dat je regelmatig je e-mail en de website checkt! Elk resultaat dat behaald is, is een voorlopig
resultaat. Behaalde resultaten worden ingevoerd in EduArte en jij kunt je resultaten inzien via
EduArte portalen.
1.1 Het examenplan
Het examenplan geeft per kwalificatie een overzicht van de examenonderdelen en examens die
een mbo-school inzet voor de examinering (kwalificerende beoordeling). Het examenplan geeft
inzicht in de onderdelen die je met een voldoende moet afsluiten om in aanmerking te komen
voor een diploma.
In het examenplan staat in welke omgeving (mbo-school of beroepspraktijk) het examen wordt
afgelegd. Hierbij houdt de school rekening met de praktische haalbaarheid van de
examenafname binnen de praktijksituatie. In het examenplan staan de examenonderdelen en
examens voor de beroepsgerichte eisen en de generieke taal- en rekeneisen. Ook de wijze
waarop het Clusius College deze onderdelen examineert, staat in het examenplan.
Je hebt te maken met verschillende soorten examens, te weten:
 Beroepsgerichte examens;
 Taal-en rekenexamens;
 Keuzedeelexamens;
 Examenopdrachten Loopbaan & Burgerschap.
De benodigde examens met de daarbij behorende exameneisen voor het behalen van je
diploma zijn opgenomen in het examenplan. De toegang tot het examenplan ontvang je bij de
start van je opleiding zodat je bij aanvang van je studie precies weet welke examens op jou van
toepassing zijn. Een overzicht van alle examenplannen van het Clusius College is opgenomen
in bijlage 4 van de examenregeling.
Het examenplan is terug te vinden op de intranetsite: https://liveadminclusius.sharepoint.com

1.2 Niet behalen van een examen en herkansing
Als je een examen, bijvoorbeeld taal- of rekenexamen, keuzedeelexamen of beroepsproeve,
niet hebt behaald, moet je de kennis en/of vaardigheden die onvoldoende zijn gebleken eerst
verder ontwikkelen. Wanneer jij deze voldoende verder hebt ontwikkeld, toon je dit met
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bewijsstukken aan. Je krijgt van het opleidingsteam de gelegenheid om het bepaalde examen
eenmaal opnieuw te maken. Je hebt dus één herkansingsmogelijkheid.
Voor een beroepsexamen, keuzedeelexamen of taal- en rekenexamen geldt dat je bij elk
onvoldoende resultaat een herkansing krijgt aangeboden. Bij een herkansing kan niet worden
volstaan met het invullen van je naam en datum op het examen(protocol), maar de inspanning
moet daadwerkelijk worden getoond. Indien niet alle kansen benut zijn, zal de teamleider
examinering besluiten welke actie ondernomen moet worden en of je wel/niet gediplomeerd kan
worden. Wanneer er redenen zijn dat een herkansing niet gebruikt kan worden, moet je dit
gemotiveerd aangeven bij de teamleider examinering. Dit moet je minimaal vier maanden voor
de verwachte einddatum van je opleiding gedaan hebben. De teamleider examinering neemt
hierover een besluit en deelt dit schriftelijk aan je mee.
Tweede herkansing taal en/of rekenen, kennis- en keuzedeelexamen
In uitzonderlijke gevallen kan de teamleider examinering besluiten om kosteloos een tweede
herkansing te geven. Indien dat examen door eigen toedoen niet is afgenomen, wordt het
afnamemoment van het examen toch gezien als kans. Voorbeelden hiervan zijn: je hebt je niet
aan de afspraken gehouden door bijvoorbeeld te laat te komen, je hebt de gevraagde spullen
niet meegenomen, je hebt je spullen niet op orde of je bent zonder geldige reden of afbericht
niet verschenen. De kosten die hiermee gemoeid zijn, het organiseren en afnemen van de
tweede herkansing, worden in dit geval bij jou in rekening gebracht.
De kosten voor de keuzedeelexamens variëren en deze kun je navragen bij je teamleider van
de opleiding. Voor de kosten voor het afnemen van een kennis-, taal- of rekenexamen zie
richtlijn kosten paragraaf 1.3
Tweede herkansing beroepsproeve
Voor een beroepsproeve is slechts één herkansing tijdens je opleiding mogelijk. Het voor een
tweede keer herkansen van een beroepsproeve kan alleen in bijzondere gevallen. Een tweede
herkansing dient bij de teamleider examinering aangevraagd te worden. De teamleider
examinering neemt hierover een besluit.
Wanneer je verwacht voor een tweede herkansing in aanmerking te komen, kun je dit
gemotiveerd per e-mail aanvragen bij de teamleider examinering. Je noemt in je motivatie je
reden(en) om te mogen herkansen. Mogelijk worden er kosten in rekening gebracht voor het
tweede maal herkansen (zie voor kosten paragraaf 1.3). Indien je voor een tweede herkansing
in aanmerking komt, wordt het examenmoment door de examenadministratie aangegeven.
1.3 Afwezigheid bij een examen
Afwezigheid wegens ziekte, overlijden van een familielid of een andere legitieme reden
waardoor je een afgesproken examen niet af kunt leggen, meld je je zo snel mogelijk telefonisch
bij de examenadministratie van de vestiging of de teamleider examinering. Voor een
beroepsproeve meld je dit telefonisch bij de eerste assessor. Indien de eerste assessor niet
bereikbaar is, richt je je tot de examenadministratie van de vestiging.
Binnen een week na het geplande examen geef je bij de examenadministratie of de teamleider
examinering in een schriftelijke verklaring en/of e-mail aan wat de reden was voor je
afwezigheid. Bij minderjarigheid moet het bewijs voorzien zijn van de handtekening van een
ouder/verzorger.
Gaat de teamleider examinering akkoord, dan word je opnieuw ingepland voor het afleggen van
het examen. Je behoudt dan bij het eerste afnamemoment het recht op een herkansing.
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Als de teamleider examinering je brief te laat/niet ontvangt of de teamleider verklaart de reden
van je afwezigheid ongeldig, dan kun je het examen, wanneer het een eerste afnamemoment
betreft, wel afleggen maar je recht op herkansing voor dit examen vervalt.
Haal je een examen na twee keer niet en je wilt het examen voor een derde keer maken, dan
kun je onder bepaalde omstandigheden tegen betaling een tweede herkansing krijgen. Een
verzoek hiertoe dien je in bij de teamleider examinering op de vestiging
De richtlijnen voor de kosten voor het afnemen van een beroepsproeve of vaardigheidsexamen
door de school zijn als volgt:
Keuzedeelexamen
: is afhankelijk van het soort examen, minimaal € 150,00
Examen van ½ werkdag
: € 150,Examen van 1 werkdag
: € 210,Examen van 2-5 werkdagen
: € 330,Examen van 6-10 werkdagen
: € 390,Examen van 11-20 werkdagen
: € 510,Als examens worden afgenomen door een exameninstelling dan wordt het factuurbedrag in
rekening gebracht.
De kosten voor het afnemen van een kennis-, taal- of rekenexamen zijn € 150,-.
De kosten moeten voorafgaand aan het examen zijn betaald.
1.4 Voortijdig stoppen van een examen
Soms kan het gebeuren dat je voortijdig moet stoppen met het examen. Daar kunnen allerlei
redenen voor zijn. De teamleider beslist in dat geval wat er moet gebeuren met dit examen. De
beoordeling wordt voorzien van redenen voor voortijdige beëindiging en via de teamleider
aangeleverd op de examenadministratie. Bij ernstige redenen van voortijdige beëindiging van
een examen informeert de teamleider de examencommissie.
1.5 Vaststellen van examenresultaten
Wanneer is een examenresultaat definitief?
Je ontvangt na het afleggen van een examen een voorlopige resultaat. Je kan het resultaat
lezen in EduArte Portalen. Het resultaat is altijd een voorlopig resultaat dat pas definitief wordt
als de examencommissie de voordrachtlijst voor diplomering en de vaststellingslijst tekent.
Voordat getekend wordt doet de examencommissie onderzoek naar de examendossiers om
vast te stellen of de resultaten behaald zijn volgens de vastgestelde inhoud en de daarbij
geldende normen. Indien er onvolkomenheden geconstateerd worden, dienen deze eerst door
het betreffende team gecorrigeerd te worden alvorens de examencommissie tot vaststelling kan
overgaan.
1.6 Diplomering en diploma-eisen
De diploma-eisen bestaan uit ‘specifieke’- en ‘generieke’ eisen en de eisen die aan de
keuzedelen worden gesteld. Al deze resultaten staan ook vermeld in je examenplan. De
behaalde resultaten worden vermeld op de resultatenlijst. Op pagina 10 staat een voorbeeld van
een resultatenlijst.
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1.7
Specifieke diplomeringseisen
Specifieke eisen gaan over de resultaten van een beroepsopleiding en staan vermeld in het
examenplan van je opleiding. Het is dus beroepsspecifiek. De diploma-eisen zijn als volgt:
-

Kerntaken
De belangrijkste dingen die je voor een beroep moet doen, noemen we kerntaken. Elke
opleiding kent één of meer kerntaken. Voor een kerntaak kun je een goed, voldoende of
onvoldoende scoren.
Diploma-eis: elke kerntaak moet voldoende zijn.

-

Beroepspraktijkvorming (bpv)
De bpv moet met voldoende resultaat zijn afgesloten: er moet zijn voldaan aan de
minimaal vereiste bpv-urennorm, de beoordeling van de praktijkopleider moet voldoende
zijn en de bpv-opdrachten moeten met een voldoende zijn afgesloten. De eisen zijn
opgenomen in je examenplan.
Diploma-eis: voor de bpv moet een voldoende behaald zijn.

-

Wettelijke beroepsvereiste(n)
Enkele opleidingen kennen zogenaamde ‘wettelijke beroepsvereiste(n)’. Dit zijn (extra)
eisen die de wet stelt aan het uitoefenen van een bepaald beroep. De opleidingen die
deze eisen kennen zijn benoemd in het hoofdstuk beroepsgerichte examinering mbo. De
eisen staan ook vermeld in je examenplan.
Diploma-eis: heeft voldaan aan de wettelijke beroepsvereisten zoals vermeld in
hoofdstuk 3.4.

1.8
Eisen aan de generieke diploma-eisen
Aan de generieke vakken zijn eisen door de overheid gesteld en deze gelden voor alle
studenten van hetzelfde opleidingsniveau, ongeacht het beroep. Deze diploma eisen zijn als
volgt:
-

Nederlandse taal en rekenen
Je moet voldoen aan de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen. De uitleg
van de referentieniveaus staat in het hoofdstuk Examinering taal & rekenen (hoofdstuk
2).
Diploma-eis: de eisen voor Nederlands en rekenen verschillen per diplomajaar. De eisen
zijn opgenomen in bijlage 2.

-

Loopbaan en Burgerschap
Loopbaan maakt deel uit van de module studie- en loopbaanbegeleiding (SLB).
Burgerschap is een aparte module.
De verschillende elementen (capaciteitenreflectie, motievenreflectie, werkexploratie,
loopbaansturing, netwerken) en vier dimensies (politiek-juridische dimensie,
economische dimensie, sociaal-maatschappelijke dimensie en dimensie vitaal
burgerschap) moeten worden gevolgd en de examenopdrachten behaald.
Diploma-eis: voldaan hebben aan de inspanningseisen

-

Engels (niveau 4)
Engels is op niveau 4 een diploma-eis. Het minimale taalbeheersingsniveau is volgens
het Europees referentiekader als volgt: lezen en luisteren B1 en gesprekken voeren,
spreken en schrijven A2.
Diploma-eis: de diploma-eis is opgenomen in bijlage 2.
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1.9
Diploma-eisen aan de keuzedelen
Je moet voldaan hebben aan de keuzedeelverplichting zoals die staat beschreven in
Examinering Keuzedelen (hoofdstuk 4). Om hoeveel keuzedelen het gaat, staat beschreven in
het examenplan van je opleiding.
Diploma-eis: examen hebben afgerond voor het betreffende keuzedeel met een O/V/G.
1.10 Examenonderdelen op een hoger niveau
Er zijn naast de gestelde diploma-eisen ook nog overige onderdelen die van belang kunnen zijn
in de opleiding en waarvoor je op een hoger niveau examen kunt doen. Deze onderdelen maken
dan deel uit van het opleidingsplan en zijn geen diploma-eis. Het Clusius College vindt
bijvoorbeeld Engels B2 voor niveau 4 belangrijk en biedt dit aan als vast onderdeel van het
opleidingsprogramma. Het resultaat van Engels B2 op niveau 4 wordt vermeld op een apart
document; het ‘Bewijs van Examinering Overige Onderdelen’.
1.11 Diplomeren, diploma en resultatenlijst
De examencommissie beoordeelt of jij voldoet aan de gestelde diploma-eisen (opgenomen in
het examenplan) en beslist of je diplomeerbaar bent en je een diploma ontvangt. Op het diploma
staat o.a. de naam en het crebonummer van je opleiding, het mbo-niveau en de datum van het
behalen van het diploma. Bij het diploma wordt de resultatenlijst uitgereikt. Beide documenten
teken je. Op de resultatenlijst staan alle diploma-eisen met de door jou behaalde resultaten. De
resultaten van examens die op een hoger niveau zijn afgelegd komen te staan op het bewijs
examinering overige onderdelen. Hieronder staat een voorbeeld van een resultatenlijst.
Examenonderdelen behorend bij de kwalificatie

Resultaat

Specifieke examenonderdelen
Kerntaak 1
Werkt als assistent in een arbeidsorganisatie
Kerntaak 2
Zorgt voor het groene product, materiaal en omgeving
Generieke examenonderdelen
Centraal examen: 6,6
Nederlandse taal: referentieniveau 2F
Instellingsexamen: 9,8
Rekenen: referentieniveau 2F
Centraal examen: 8
Loopbaan en
De kandidaat heeft voldaan aan de inspanningseisen.
Burgerschap

Voldoende
Voldoende
8 (acht)
8 (acht)

Keuzedelen
Naam Keuzedeel
Rekenen in de beroepspraktijk

Crebocode
K0285

Resultaat
Voldoende

Bovenstaand schema is een voorbeeld. Jouw resultatenlijst kan er anders uit komen te zien
door onderliggende regelingen en/of mogelijke tussentijdse wetswijzigingen.
1.12 Certificaat verbonden aan een onderdeel van de kwalificatie
Bij een aantal opleidingen wordt onderwijs aangeboden waarvoor een certificaat behaald kan
worden. Indien het behalen van een certificaat als een wettelijke beroepsvereiste in het
kwalificatiedossier van de opleiding is opgenomen, zijn het examen en de kosten die het
verkrijgen van het certificaat met zich meebrengt, inbegrepen in de opleidingskosten. Zie de
regeling beroepsgericht examen voor welke opleidingen dit geldt.
Het is bij enkele opleidingen ook mogelijk om (buiten je opleidingsplan) er voor te kiezen (voor
eigen rekening) een aanvullende cursus te volgen.
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1.13 Certificaat keuzedeel
Er bestaan enkele keuzedelen waaraan een certificaat verbonden is (zie hoofdstuk 4,
examinering keuzedelen). Het certificaat wordt alleen uitgereikt als het onderdeel is behaald bij
uitschrijving zonder dat er een diploma is behaald. Als een keuzedeel wordt behaald als
onderdeel van een opleiding waarvoor wel een diploma wordt uitgereikt, dan wordt dit behaalde
keuzedeel vermeld op de resultatenlijst (en diploma) en wordt er geen certificaat uitgereikt voor
het keuzedeel.
1.14 Instellingsverklaring
Wanneer je de opleiding verlaat zonder dat je een diploma hebt behaald, kan op jouw verzoek
een instellingsverklaring worden afgegeven. Hierop staan de behaalde examenonderdelen
waarvoor bij beëindiging van de opleiding geen diploma of certificaat kon worden uitgereikt. Een
instellingsverklaring wordt dus niet gedurende de opleiding verstrekt.
1.15 Certificaatsupplement
Wanneer je je diploma hebt behaald, je emigreert of je gaat werken in het buitenland is het
Europass Certificaatsupplement (CS) een handig hulpmiddel. Het is een korte en praktische
beschrijving van een Nederlandse mbo-kwalificatie. Hiermee kan je in binnen- en buitenland
laten zien wat je kunt. De informatie komt rechtstreeks uit de kwalificatiedossiers die door de
minister van OCW zijn vastgesteld. Het CS is gratis beschikbaar in het Nederlands, Engels en
Duits via: https://www.s-bb.nl/studenten/diplomawaardering-en-onderwijsvergelijking/mbodiploma-het-buitenland-europass
1.16. Vrijstellingen
Vrijstelling algemeen
Wie al in het bezit is van diploma’s of over een ervaringscertificaat beschikt, kan in een aantal
gevallen vrijstelling aanvragen voor één of meerdere examens uit de opleiding. Worden deze
toegekend, dan kun je de opleiding vaak sneller afronden.
Je bent zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een vrijstelling. De vrijstelling(en) vraag je
aan bij de examencommissie van het mbo met behulp van het formulier ”vrijstellingsverzoek
examinering mbo’’ dat je aantreft op intranet: https://liveadminclusius.sharepoint.com
Door de examencommissie wordt geen vrijstelling voor het te volgen onderwijs (lessen)
gegeven. Dit is aan het opleidingsteam.
Vrijstelling voor generieke examenonderdelen
Vrijstelling voor een generiek examenonderdeel (taal, rekenen en L&B) kan worden verleend
vanwege een eerder afgelegd examen op ten minste hetzelfde referentieniveau (zoals
vastgelegd in het ‘Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen’) als vereist op het
moment van afstuderen. Het eerdere examen moet zijn afgelegd als onderdeel van een mboopleiding of op basis van een examen afgelegd in het havo of vwo. Voor een centraal examen
kan uitsluitend vrijstelling worden verleend op basis van een eerder afgelegd centraal examen,
en dus niet op basis van een voor de invoering van centrale examinering afgelegd
instellingsexamen dat op de domeinen lezen en luisteren betrekking heeft. Als in het verleden
een onvoldoende resultaat behaald is dan wordt het ook mogelijk om vrijstelling te verlenen voor
generieke examenonderdelen, zolang aan het eind van de opleiding maar wordt voldaan aan de
geldende regels voor de slaag-zakbeslissing op het moment van afstuderen van de betreffende
student.
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Er is geen termijn verbonden aan de tijd tussen het jaar van diplomeren van de opleiding
waarop de vrijstelling is gebaseerd en het geplande jaar van diplomeren voor de nieuwe
opleiding.
Vrijstelling voor beroepsexamens
Indien je een vrijstelling aanvraagt op basis van een beroepsproeve, vaardigheids- en of
werkprocesexamen, kennisexamen of de beroepsvereisten behaald bij een andere opleiding,
dan wordt dit onderzocht op basis van vergelijking van kerntaken, prestatie-indicatoren en
niveau. Op grond van die vergelijking en het advies bepaalt de examencommissie of zij wel of
niet een vrijstelling verleent. Er wordt geen vrijstelling verleend voor een deel van een
beroepsproeve, vaardigheids- en of werkprocesexamen, keuzedeelexamen, kennisexamen of
de beroepsvereisten.
Vrijstelling voor keuzedeelexamens
De examencommissie kan een vrijstelling voor een keuzedeel geven indien:
a.
Je hebt voldaan aan de wettelijke eisen ten aanzien van koppeling en overlap.
Wanneer je doorstroomt in het mbo naar een hoger niveau dan krijg je bij je
vervolgopleiding opnieuw te maken met de bijbehorende keuzedeelverplichting.
Hieraan kan voldaan worden met gekoppelde keuzedelen die je mogelijk al
afgerond hebt.
b.

Je in het bezit bent van een examenresultaat (bewijs) van een opleiding waaruit
blijkt dat je het keuzedeel hebt behaald.

Meer informatie over de vrijstellingsregeling in het mbo
De vrijstellingsregels in het mbo zijn veelomvattend en wijzigen soms ook tussentijds. Meer
informatie over vrijstellingen kun je opvragen bij de examenadministratie of het opleidingsteam.
1.17 Hardheidsclausule
In gevallen waarin deze regeling (hoofdstukken 1 t/m 4 met bijlagen) niet voorziet, beslist het
bevoegd gezag.
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Hoofdstuk 2 Examinering taal en rekenen
Inleiding
Taal en rekenen omvat Nederlands, rekenen en Engels. Nederlands en rekenen maken deel uit
van elke opleiding en voor niveau 4 geldt dat ook Engels een verplicht onderdeel is van je
opleiding en diploma.
Taal en rekenonderdelen
Voor het taal-en rekenonderwijs worden de onderstaande begrippen gebruikt::
Begrippen
Vaardigheden

Avo-vakken
Nederlands, Engels
en rekenen

Voorbeeld
Op de resultatenlijst bij het diploma staan de
vaardigheden Nederlands, Engels en
rekenen.

Subvaardigheden

de afzonderlijke
delen van
Nederlands en
Engels.
de afzonderlijke
delen van rekenen

Nederlands en Engels kennen de
subvaardigheden lezen, luisteren,
gesprekken voeren, spreken en schrijven.

Domeinen

De vaardigheid rekenen is opgebouwd uit de
domeinen getallen, verhoudingen,
meten/meetkunde en verbanden.

2.1
Nederlands
Voor Nederlands maak je examens voor vijf subvaardigheden te weten: luisteren, lezen,
gesprekken voeren, spreken en schrijven. De subvaardigheden luisteren en lezen worden
samen als centraal examen geëxamineerd. Taalverzorging is een onderdeel van de
subvaardigheid schrijven.
Het niveau van Nederlands wordt aangeduid in een cijfer en een letter. Dit is het
beheersingsniveau volgens het referentiekader taal en rekenen .
Het volgende beheersingsniveau is van toepassing voor Nederlands:
 Entree-opleiding: 1F, 2F
 niveau 2: 2F
 niveau 3: 2F
 niveau 4: 3F
Het centraal examen Nederlands op niveau 1F en 2F duurt 90 minuten.
Het centraal examen Nederlands op niveau 3F duurt 120 minuten.
2.1.1. Nederlands en rekenen in de entreeopleiding
In de wet- en regelgeving is bepaald dat voor de entreeopleidingen niveau 2F geldt. Daarmee is
dit ook de basis voor de examinering. Omdat dit niveau niet voor alle studenten haalbaar is,
mag in de entreeopleiding ook op het lagere referentieniveau 1F worden geëxamineerd.
1F geeft echter geen recht op doorstroom naar een mbo niveau 2 opleiding.
Bij de normering van het examen Nederlands 2F voor de entreeopleiding en mbo-2 opleiding
wordt cijferdifferentiatie toegepast. Omdat het referentieniveau 2F voor een deel van de
studenten te hoog gegrepen is, krijgen zij één cijferpunt extra ten opzichte van het
referentieniveau. Ook in het schooljaar 2019-2020 wordt gewerkt met cijferdifferentiatie. Op
niveau 1F is geen cijferdifferentiatie van toepassing.
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2.2 Rekenen
In het examen rekenen worden de volgende domeinen geëxamineerd: getallen, verhoudingen,
meten en meetkunde en verbanden.
Net zoals bij Nederlands wordt het niveau van rekenen aangeduid in een cijfer en een letter. Dit
is het beheersingsniveau volgens het referentiekader taal en rekenen.
De volgende beheersingsniveaus zijn van toepassing voor rekenen:
 Entree-opleiding: 1F, 2F, 2A, 2ER en 2A-ER
 niveau 2: 2F , 2A, 2ER en 2A-ERniveau 3: 2F en 2ER
 niveau 4: 3F en 3ER
Veranderingen en aanpassingen in het rekenonderwijs
In de Tweede Kamer zijn recentelijk verschillende moties aangenomen met betrekking tot het
rekenonderwijs in het vo en mbo. Dit betekent op korte termijn:






‘’Het resultaat voor rekenen gaat voor de huidige studenten en de studenten die starten
in schooljaar 2019-2020 nog niet meetellen voor diplomering. Wel moet geëxamineerd
worden en komt het resultaat op de resultatenlijst te staan.
Het centraal examen blijft beschikbaar voor de studiejaren 2019-2020 en 2020-2021,
inclusief in ieder geval de rekenexamens 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER.
Het rekenexamen 2A krijgt nog geen officiële status. Er moet dus op niveau 2 ook altijd
een 2F examen worden afgelegd.
Voor de entreeopleidingen blijft gelden dat er nog niet op 2F geëxamineerd hoeft te
worden’’.

2.2.1 Examen rekenen 1F, 2F en 3F
1F
Voor wie?
studenten in de
Entree
Duur van het
examen:
Aantal
opgaven:

Doorstroom
beperking:
Dossiervorming:
Resultatenlijst:
Toegestane
hulpmiddelen

2F
3F
studenten in de
studenten in mbo-4, maar ook toegestaan
Entree, mbo-2 en voor mbo-2 en mbo-3
mbo-3
90 minuten
90 minuten
120 minuten
Voor kandidaten met een beperking kan door de examencommissie een aangepaste
examenduur worden toegekend
Sommige versies van een examen zijn langer en hebben meer opgaven dan andere.
Dit betekent niet dat er aan de studenten ongelijke eisen worden gesteld. Die
variatie in lengte en aantallen van de opgaven heeft te maken met het feit dat
sommige versies zogenaamde 'ankeritems' bevatten. Deze ankeritems maken het
mogelijk om een afname en de daarbij behaalde resultaten te vergelijken met een
andere afname. Deze procedure is onder andere belangrijk om de cesuur goed vast
te kunnen stellen. Maar de eis die aan de studenten gesteld wordt, varieert niet.
Doorstroom 2
geen
geen
niet mogelijk
Geen
hierop wordt aangegeven dat het examen 1F/2F/3F is afgelegd met het resultaat
Woordenboek, pen en papier. De standaardrekenkaart van het CvTE mag gebruikt
worden door de student met een dyscalculieverklaring die het reguliere 2F/3F maakt
(zie voor de betreffende rekenkaart: examenblad.nl)
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2.2.2 Examen rekenen 2A
Volg je de Entree-opleiding, dan maak je altijd het 2A examen voor rekenen. Wanneer je dit
haalt, adviseren we je dringend om daarna het rekenexamen te maken op 2F niveau. Op niveau
2 moet altijd op 2F niveau worden geëxamineerd omdat dat een centrale examinering is.
Voor wie?
Aantal opgaven:
Duur van het
examen:
Doorstroom
Dossiervorming:
Resultatenlijst:
Toegestane
hulpmiddelen:
Toelichting:

Relatie met ER:

studenten in de Entree en niveau 2
45 (waarvan ongeveer vijftien contextloos)
90 minuten (voor kandidaten met een beperking kan een aangepaste
examenduur worden toegekend)
geen doorstroombeperking
niet nodig
hierop wordt aangegeven dat het examen 2A is afgelegd met het resultaat
Woordenboek, pen en papier
Het rekenexamen 2A is een eenvoudigere variant van 2F. Het rekenexamen 2A is
minder complex in vele opzichten; het aantal rekenkundige handelingen en/of de
moeilijkheid van de handelingen is aangepast. Het aantal stappen, de aard en de
moeilijkheid van de stappen in het oplossingsproces in de opgaven zijn minder
en/of eenvoudiger dan in de opgaven in het rekenexamen 2F.
De rekenexamens voor studenten met ernstige rekenproblemen (ERrekenexamens) zijn op enkele onderdelen anders dan het reguliere rekenexamen
2F. Met name het automatiseren en kale rekenvaardigheid worden in het ERexamen nauwelijks of anders geëxamineerd. Het 2ER-examen bevat echter
opgaven waarmee kennis en vaardigheden op hetzelfde cognitieve niveau als het
reguliere rekenexamen 2F worden getoetst.

2.2.3 Examen rekenen ER
ER staat voor ernstige rekenproblemen. Het is mogelijk om een ER-examen aan te vragen als je
te kampen hebt met rekenproblemen en/of dyscalculie. Hiervoor is het nodig dat de rekendocent
aangeeft waarom je hiervoor in aanmerking komt (dossiervorming).
Het ER-examen is een officieel examen. 2A-ER examen is op referentieniveau 2A. Het 2ERexamen is op het referentieniveau 2F, het 3ER-examen op het referentieniveau 3F. Het ERexamen is daardoor geen gemakkelijker examen, echter de set opgaven in de ER-examens is
deels aangepast, zodat je beter kan laten zien waartoe je in staat bent en niet bij elke opgave
vastloopt vanwege je beperking.

Voor wie?

Aantal opgaven:
Duur van het
examen:

2A-ER
studenten in de
Entree

2ER
3ER
studenten in de
studenten in mbo-4, maar ook
Entree, mbo-2 en toegestaan voor mbo-2 en mbo-3
mbo-3
30 (allemaal in
30 (allemaal in
30 (allemaal in context)
context)
context)
120 minuten
120 minuten
150 minuten
Voor kandidaten met een beperking kan door de examencommissie een
aangepaste examenduur worden toegekend
geen
geen
geen

Doorstroom
beperking:
Dossiervorming: Ja. In dit dossier staat dan de volgende informatie:
- dyscalculieverklaring aanwezig ja/nee
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-

Resultatenlijst:
Toegestane
hulpmiddelen:

Toelichting:

Informatie uit het vorig onderwijs; Bijvoorbeeld informatie/score (IQ) testen,
informatie uit handelingsplan etc. Heeft student remedial teaching, bijles of
andere extra ondersteuning gehad? Ook informatie uit de
dyscalculieverklaring kan hier beschreven worden.
- Een korte beschrijving van de analyse over de (on)haalbaarheid van de
standaard rekendoelen op 2F of 3F.
- Een korte beschrijving van het gerichte traject als voorbereiding op de ERexamen.
- Een verklaring dat de student kiest voor het aangepaste rekenexamen, dat
hij op de hoogte is van het feit dat dit leidt tot een aantekening op de
cijferlijst.
Als student teken je dit dossier.
hierop wordt aangegeven dat het examen 2A-ER/2ER/3ER is afgelegd met het
resultaat
Woordenboek, rekenmachine, rekenkaart.
Rekenmachine: Bij het ER-examen mag de student bij alle opgaven een
rekenmachine gebruiken. Dat kan de ingebouwde rekenmachine zijn, maar de
student mag ook een eigen rekenmachine gebruiken (zonder geheugenfunctie).
De opgaven zijn aan het gebruik van de rekenmachine aangepast. Opgaven die
met een rekenmachine geen zinvolle rekenactiviteit meer meten, zijn aangepast of
vervallen.
Rekenkaart: bij alle opgaven mag de door CvTE vastgestelde rekenkaart(en)
gebruikt worden, zowel de standaardkaart als aanvullende rekenkaart. De kaart
moet worden gezien als een rekenhulp en uitwerkpapier. Alle eisen ten aanzien
van uitwerkpapier gelden: dus inname en vernietiging na afloop van het examen.
Dit examen is er voor studenten die de stof uit het rekenexamen cognitief aan
kunnen. Ze begrijpen waar de opgave 2A/2F/3F over gaat. Door ernstige
rekenproblemen of dyscalculie hebben ze moeite met (het automatiseren van)
standaard rekenroutines. Zij rekenen bijvoorbeeld 'op de vingers' of verwarren de
schrijfwijze van getallen (48 en 84).
De informatie in het examen is gelijk aan het rekenexamen 2A/2F/3F. Taal en
context zijn niet eenvoudiger. Deze studenten hebben de meeste moeite met het
uitvoeren van rekenkundige handelingen. Daarom is deze stap vereenvoudigd en
met hulpmiddelen ondersteund.

2.2.4 Rekenen op de resultatenlijst
Studenten die de rekentoets 2A, 2A-ER, 2ER of 3ER maken, krijgen in plaats van 2F of 3F het
referentieniveau 2A, 2ER of 3ER op de cijferlijst. Wanneer zowel een 3ER toets als een 3F toets
is gemaakt of een 2A/2ER of 2F toets is gemaakt, geldt het volgende:
Bij een 6 of hoger op 3F wordt dit resultaat getoond. Anders het hoogste cijfer op 3ER.
Bij een 6 of hoger op 2F wordt dit resultaat getoond. Anders het hoogste cijfer op 2A, 2A-ER of
2ER.
2.3 Engels niveau 4
Engels is voor elke niveau 4 student een diploma-eis. Je maakt examens voor vijf
subvaardigheden, te weten: luisteren, lezen, gesprekken voeren, spreken en schrijven. De
subvaardigheden lezen en luisteren worden samen in één examen afgenomen, dit is het
centraal examen. De andere drie vaardigheden zijn instellingsexamens.
Het niveau van Engels wordt aangeduid met de letter B en het niveau met een cijfer. Dit is het
taalbeheersings-niveau volgens het Europees referentiekader.
Het volgende beheersingsniveau is minimaal van toepassing:
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luisteren en lezen: B1
gesprekken voeren, spreken en schrijven: A2.

Naast het centraal examen op B1-niveau, biedt het Clusius College ook de mogelijkheid om het
centraal examen af te leggen op het hogere ERK (Europees referentie kader)-niveau B2.
Instellingsexamens spreken, gesprekken voeren en schrijven worden aangeboden op het
minimumniveau A2, maar voor die vaardigheden ook op de hogere niveaus B1 of B2.
Alle vaardigheden die worden geëxamineerd met het instellingsexamen, moeten eerst op
hetzelfde ERK-niveau worden afgelegd. Het opleidingsteam bepaalt of je in aanmerking komt
voor examinering op een hoger niveau. Je moet in ieder geval eerst de examens met een
voldoende op het minimumniveau hebben afgelegd, voordat je op kan gaan voor het hogere
niveau.
2.4 Slaag- en zakbeslissing taal en rekenen
In bijlage 2 staat per niveau en diplomeringsjaar de slaag- en zakregeling voor taal en rekenen.
Wanneer je langer over je opleiding doet dan gepland, kan een andere slaag- en zakregeling
gelden. Hieronder volgt een korte toelichting op de taal- en rekenexamens.
2.4.1 Toelichting taal- en rekenexamens
In het overzicht op de vorige pagina’s staan de verschillende examens vermeld. De examens
verschillen van elkaar in duur en afnamevorm. In deze paragraaf wordt hierop een toelichting
gegeven.
Het resultaat voor een taal- of rekenexamen wordt uitgedrukt in een cijfer. Het cijfer, genoemd in
de kolom slaag- en zakbeslissing, is het cijfer na afronding.
Als dus een eindcijfer voor een vak moet worden bepaald dan worden de delen gemiddeld en
daarna op een geheel getal afgerond. Is na de berekening de eerste decimaal een vijf of hoger,
dan één omhoog. Is die een vier of lager, dan wordt het cijfer ‘afgekapt’.
Voorbeeld: 5,3 en 5,6 samen is gemiddeld: 5,45. Dit wordt dus een 5.
Voorbeeld: 6,1 en 7,0 samen is gemiddeld: 6,55. Dit wordt dus een 7.
Voorbeeld: 4,4 en 5,1 samen is gemiddeld: 4,75. Dit wordt dus een 5.
Centraal examen (CE)
Het centraal examen is een landelijk centraal examen. Het examen is ontwikkeld door het
College voor Toetsing en Afsluiting (CvTE) en op alle mbo instellingen worden deze examens
afgenomen. Met het centraal examen worden de Nederlandse en Engelse (op niveau 4)
subvaardigheden luisteren en lezen en alle domeinen van rekenen geëxamineerd. Deze
examens maak je op de computer.
Instellingsexamen
De instellingsexamens voor de avo-vakken worden door het Clusius College ingekocht bij een
gecertificeerde examenleverancier. De examencommissie van het Clusius College stelt deze
examens vast.
Moment van afname taal- en rekenexamens
De examenperioden worden bepaald door de opleidingsteams en door de examencommissie
vastgelegd in de jaarplanning examinering. In oktober wordt de avo-examenplanning van dat
schooljaar bekend gemaakt. Je ontvangt minimaal tien dagen voorafgaand aan het examen een
uitnodiging per e-mail voor deelname aan een examen. De centrale examens vinden plaats in
landelijk vastgestelde perioden.
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Geldigheidsduur taal- en rekenexamen
De geldigheidsduur van een centraal afgenomen taal- en rekenexamen was twee jaar na
diplomering. Deze eis is per 1 augustus 2019 komen te vervallen. De uitslag is nu dus
onbeperkt geldig.
2.5 Termijnen van inzage centrale examens
Als student heb je het recht om het gemaakte werk van de centrale examens Nederlandse taal ,
rekenen of Engels in te zien. De termijn van inzage start voor de eerste afnameperiode één
week na afname van het examen en eindigt vier weken daarna.
Voor de overige afnameperiode gelden andere termijnen. De termijnen zijn bekend bij de
examenadministratie. Voor het betreffende studiejaar worden op Examenbladmbo.nl de data
voor inzage per examen per afnameperiode weergegeven.
2.6 Termijnen van inzage instellingsexamens
Als student heb je het recht om het gemaakte werk van de instellingsexamens Nederlandse taal
en Engels in te zien. De termijn van inzage start na de bekendmaking van de resultaten en
eindigt vier weken daarna.
2.7 Gebruik woordenboeken bij taal- en rekenexamens
Bij de afname van de centrale examens Nederlandse taal, Engels en rekenen (2F, 3F en bij 2A,
2A-ER, 2ER en 3ER) is het gebruik van een eendelig verklarend Nederlands woordenboek
toegestaan. Een digitaal woordenboek is niet toegestaan. Bij de ontwikkeling van de examens
blijft het uitgangspunt dat je geen woordenboek hoeft te gebruiken.
De 'standaard' is een gewoon eendelig papieren verklarend woordenboek bij de centrale
examens (CE) Nederlands, rekenen en de examens Engels. De examencommissie heeft
bepaald dat je het woordenboek zelf meeneemt, echter zonder enige aantekening of
toevoeging. Het woordenboek kan tijdens het examen worden gecontroleerd door de
examinator of surveillant.
Bij het Engels centraal examen geldt aanvullend dat een woordenboek Engels-NL is
toegestaan. Een digitaal woordenboek is niet toegestaan.
Bij de afname van de instellingsexamens (IE) geldt het volgende:
Bij Nederlands en Engels (IE) is het gebruik van een woordenboek NIET toegestaan.
2.8 Profielverbetering Nederlands, rekenen en Engels
Je kan de nog onbenutte herkansing van een examen gebruiken voor profielverbetering. Na
overleg met - en op advies van - je taal- of rekendocent kan de herkansing aangevraagd worden
voor een hoger cijfer óf om examen te doen op een hoger taal- of rekenniveau (bijvoorbeeld
voor Nederlands van niveau 2F naar 3F). De aanvraag dien je in bij de teamleider van de
opleiding. Bij verbetering naar een hoger niveau is het wel een voorwaarde dat je eerst een
voldoende voor 2F hebt gehaald voor die subvaardigheid. De teamleider van de opleiding keurt
de aanvraag goed of af. Je docent informeert je of de aanvraag is goedgekeurd en of je dus het
examen voor profielverbetering mag doen. De examenadministratie plant op basis van het
besluit van de examencommissie het examen in.
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Hoofdstuk 3. Examinering beroepsgerichte examens

Inleiding
Het ‘’go/no-go besluit’’ van het opleidingsteam bepaalt of je het beroepsexamen mag gaan
afleggen. Een ‘go’ of ‘no-go’ beslissing wordt genomen door het opleidingsteam. Door naar je
resultaten in het onderwijsdeel te kijken, bepalen zij of je klaar bent voor het afleggen van het
beroepsgerichte examen.
Beroepsgericht examen
Een beroepsgericht examen is gericht op handelingen op basis van kennis en vaardigheden, die
je in je toekomstige beroep moet kunnen uitvoeren. Het beroepsgerichte examen kan bestaan
uit meerdere examens. In deze examens worden werkprocessen, kennis, vaardigheden, inzicht
en beroepshouding geëxamineerd die onmisbaar zijn voor het uitvoeren van het beroep. Voor
elke opleiding geldt dat er in ieder geval één beroepsproeve met daarin een opdracht gemaakt
moet worden. Deze is soms aangevuld met een kennisexamen en/of vaardigheidsexamen(s)
en/of een werkprocesexamen. Er zijn ook examens waaraan wettelijke beroepsvereisten zijn
verbonden. Deze worden apart geëxamineerd.
Hoe komt het Clusius College aan de beroepsgerichte examens?
Een kwalificatiedossier is een document waarin werkgevers en werknemers uit de
beroepspraktijk hebben aangegeven over welke kennis, vaardigheden en inzichten je moet
beschikken om een beroep te kunnen uitoefenen. De beroepsgerichte examens worden
gemaakt op basis van het kwalificatiedossier dat de inhoud vormt van het middelbaar
beroepsonderwijs.
Het groene onderwijs heeft de handen ineen geslagen en heeft de stichting Groene Norm
opgericht om hen gecertificeerde examens te laten ontwikkelen. Ook het bedrijfsleven
(werkgevers- en werknemersorganisaties) is nauw betrokken bij het maken, vaststellen en
onderhouden van deze examens. Alle opleidingen binnen het Clusius College maken gebruik
van gecertificeerde examens van de Groene Norm. Uitzonderingen zijn de opleidingen
Monteur Mobiele Werktuigen die onder ROC Kop van Noord-Holland vallen en de opleidingen
van de Zorg die onder het Horizon College vallen. Zij gebruiken de beroepsgerichte examens
van een andere gecertificeerde examenleverancier.
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3.1 Beroepsproeve
Als je klaar bent met het beroepsgerichte deel van je opleiding en een “go” hebt gekregen voor
het afleggen van dit beroepsgerichte examen, leg je de beroepsproeve (het examen) af. In dit
examen laat je zien dat je de essentie van het beroep beheerst. De beroepsproeve is de kern
van de beroepsgerichte examinering en hierin staat de beroepspraktijk centraal. Soms duurt een
beroepsproeve enkele uren, soms wel meerdere dagen. Zo’n lange periode kan noodzakelijk
zijn omdat de te examineren beroepstaken en vaardigheden over een langere periode gespreid
moeten worden. In een langere examenperiode laat je zien dat je de essentiële aspecten van
het beroep beheerst. De beroepsproeve wordt beoordeeld door twee assessoren
(examinatoren), bij voorkeur één van school en één uit de beroepspraktijk.
3.1.1 Beschrijving van de beroepsproeve
In de beschrijving van de beroepsproeve staan eisen die aan de uitvoering van een
beroepsproeve gesteld worden. De beschrijving bestaat uit een aantal onderdelen:
 de essentie van het beroep
De essentie van het beroep is een omschrijving van de belangrijkste kenmerken en activiteiten
van een bepaald beroep. De beschrijving vormt de basis voor het beroepsgerichte examen van
de opleiding.
 examenopdracht tijdens de beroepsproeve
Dit is de concrete examenopdracht die je krijgt om tijdens je beroepsproeve uit te voeren. In de
opdracht staat onder meer wat je moet laten zien, wat je daarvoor nodig hebt en welk resultaat
dit moet opleveren. De kerntaken die je moet uitvoeren staan beschreven. Ook de
examenlocatie, de complexiteit van de werkzaamheden en bijvoorbeeld hoe je hierover moet
communiceren staat erin.
 het beoordelingsformulier
Het beoordelingsformulier wordt gebruikt door de assessoren. Aan de hand van het
beoordelingsformulier beoordelen de assessoren de uitvoering van de opdracht in de
beroepsproeve. In het beoordelingsformulier zijn de werkprocessen beschreven die horen bij de
essentie van het beroep en bij de opdracht beroepsproeve. Voor elk werkproces is een norm
voor een voldoende beschreven. Ook staan de regels vermeld waarmee vastgesteld wordt of je
wel of niet aan de norm “geslaagd” voldoet, dat wordt de cesuur genoemd.
 het afnameplan van de examenlocatie
De examencommissie wil er zeker van zijn dat vóór aanvang van het examen bij alle
betrokkenen bij dat examen duidelijk is of de kerntaken voor het examen wel of niet op die
locatie afgelegd kunnen worden. Aan de hand van een checklist wordt voor de afname van een
beroepsproeve gekeken of het examen wel afgenomen kan worden op het beoogde
(leer)bedrijf. Als dat zo is kan de beroepsproeve afgelegd worden op die locatie.
Voldoet de examenlocatie niet dan zal verder gezocht moeten worden naar een geschikte
locatie.
Met het afnameplan voor de examenlocatie zorgen de assessoren dat de beroepsproeve
ingericht wordt volgens de exameneisen. Het afnameplan wordt door beide assessoren en de
kandidaat ondertekend waarmee zij verklaren hoe en waar het examen in zijn geheel afgelegd
gaat worden.
De teamleider geeft (met een volledig ingevuld en ondertekend afnameplan), in overleg met je
studiebegeleider en het opleidingsteam, de definitieve “go” (toestemming) voor het afleggen van
de beroepsproeve op de door de examencommissie goedgekeurde locatie.
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3.1.2 Organisatie van de beroepsproeve
De teamleider draagt zorg voor voldoende vakinhoudelijke, deskundige en gecertificeerde
eerste assessoren. Tevens draagt hij zorg voor vakinhoudelijke en deskundige tweede
assessoren. Een assessor is een vakdeskundige beoordelaar bij een beroepsproeve. De eerste
assessor organiseert de beroepsproeve. De student ontvangt van hem/haar een uitnodiging met
daarin onder andere de startdatum, de duur van de beroepsproeve, de afnamelocatie en de
mee te nemen spullen en bewijzen.
Er zijn opleidingen waar de beroepsproeve op een examencentrum wordt afgenomen. In dat
geval zijn de assessoren afkomstig van het betreffende examencentrum. Indien dit voor jouw
opleiding geldt, word je hierover geïnformeerd door je studiebegeleider of de teamleider.
3.1.3 Assessoren
Degenen die de beroepsproeven beoordelen noemen we ‘assessoren’ of ‘examinatoren’. De
assessoren hebben voor het afnemen van beroepsproeve een training gevolgd
Het assessorenteam bestaat minimaal uit de volgende assessoren:
1. eerste assessor is vakinhoudelijk deskundig en gecertificeerd: iemand uit het
onderwijs, maar niet je studiebegeleider, ook wel schoolassessor genoemd;
2. tweede assessor is vakdeskundig en geïnformeerd: iemand uit het bedrijfsleven met
verstand van het vak, maar bij voorkeur niet je praktijkopleider op het leerbedrijf.
Deze assessor wordt ook wel bedrijfsassessor genoemd.
Geen assessor kan zijn:
 je studiebegeleider;
 ouder/verzorger, (half)broer/-zus, oom/tante, neef/nicht (bloedverwanten t/m de vierde
graad);
 iemand met wie je (of de familie) een zodanige relatie hebt dat, naar de mening van de
examencommissie, er geen onafhankelijke en onpartijdige beoordeling mogelijk is.
3.1.4 Het afleggen van de beroepsproeve
In de beschrijving van de beroepsproeve staan de eisen die aan de beroepsproeve gesteld
worden. Zorg ervoor dat je die eisen te zijner tijd kent.
Tijdens de beroepsproeve werk je in het beroep. Je doet het werk zoals dat in de
beroepsproeve is beschreven. In het praktijkdeel observeren assessoren je tijdens je werk. Ze
beoordelen de uitgevoerde werkprocessen en opdrachten aan de hand van het
beoordelingsformulier.
3.1.5 De beoordeling van de beroepsproeve
Tijdens de beroepsproeve word je bekeken (geobserveerd) en beoordeeld door ten minste twee
assessoren (beoordelaars). De assessoren volgen onderstaande werkwijze.
 werkprocesexamen/vaardigheidsexamen
Als deel van de beroepsproeve kan een examen bestaan uit een werkprocesexamen of een
vaardigheidsexamen. Deze examens worden op school of in het bedrijf afgelegd en beoordeeld
door één examinator/assessor. De schoolassessor begeleidt het proces van aanmelding tot en
met de afwikkeling. Tijdens het afleggen van het examen kunnen de assessoren vragen stellen.


het beoordelen van de opdracht tijdens de beroepsproeve
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De assessoren komen kijken als je aan het werk bent. Zij letten op de manier waarop jij je werk
doet en op de resultaten van je werk. Ze beoordelen of je de werkprocessen beheerst. Dat doen
ze aan de hand van het beoordelingsformulier en een door jou aangeleverd logboek.
 het beoordelen van een beroepsproeve die lang duurt
Sommige beroepsproeven duren betrekkelijk lang. Assessoren zullen voldoende tijd nemen om
zelf goed te kunnen observeren. Toch zal het bij een lange beroepsproeve voorkomen dat de
assessoren niet alle onderdelen zelf hebben kunnen waarnemen. In dat geval kunnen de
assessoren de begeleider van de beroepsproeve raadplegen over het verloop van de
beroepsproeve. Daarbij kan de assessor je vragen een logboek bij te houden als de
beroepsproeve langer dan één dag duurt. Het format van het logboek krijg je van school en is te
downloaden van Mijn.Clusius ->examinering -> beroepsproeve->logboek. In het logboek noteer
je na afloop van iedere werkdag de door jou uitgevoerde werkzaamheden. Aan het eind van de
opdracht van de beroepsproeve lever je je logboek in bij de eerste assessor, vóór aanvang van
het examengesprek.
3.1.6 Examengesprek
Elke beroepsproeve PvB, WPE of VE wordt altijd afgesloten met een examengesprek. Dit is een
afsluitend gesprek en maakt deel uit van het afgelegde examen. Tijdens dit gesprek word je
door assessor(en) bevraagd over je gemaakte keuzes en je interpretatie/analyse tijdens de
opdracht. Het gesprek is geen mondeling examen over theoretische kennis of praktische
vaardigheden, maar een verklaring/toelichting waarom je tijdens de beroepsproeve voor een
bepaalde werkwijze of beslissing hebt gekozen.

3.1.7 Bepaling resultaat van de beroepsproeve
De assessor(en) komen na de beroepsproeve (gezamenlijk) tot één eindoordeel. De
beoordeling van de beroepsproeve vindt plaats volgens een beoordelingsprocedure. De
voorlopige uitslag wordt uitgereikt aan de student door de 1e assessor.
3.1.8 Evaluatie van de beroepsproeve
Na het examen word je gevraagd om een evaluatieformulier in te vullen. Jouw evaluatie helpt
ons het examen en de omstandigheden steeds te verbeteren. Wat je in de evaluatie invult,
wordt niet meegenomen in de beoordeling van de beroepsproeve.
3.1.9 Van voorlopige naar definitieve uitslag
De eerste assessor levert de voorlopige beoordeling in bij de examenadministratie. De
examenadministratie verwerkt de voorlopige uitslag en stuurt de uitslag naar de student. De
voorlopige uitslag wordt pas omgezet in een definitieve uitslag na onderzoek van het
examendossier door de examencommissie. Als er geen onregelmatigheden zijn vastgesteld
vindt de ondertekening van de vaststellingslijsten door de examencommissie plaats en is de
uitslag definitief.
3.2 Vaardigheids- en/of werkprocesexamen
Bepaalde vaardigheden/werkprocessen zijn zo essentieel voor de beroepsuitoefening en
kunnen niet of onvoldoende worden beoordeeld in een beroepsproeve. Voor deze vaardigheden
geldt een vaardigheidsexamen of een werkprocesexamen. Een vaardigheidsexamen wordt
ingezet bij niveau 2, 3 en 4. Een vaardigheidsexamen kan zowel op een bedrijf als op school
worden uitgevoerd. Een vaardigheidsexamen wordt - in principe - beoordeeld door één

22
Examenregeling mbo Clusius College 2019-2020 versie 0.1

assessor, door de docent (niet zijnde de begeleidende docent bij de voorbereiding op het
examen) of de praktijkbegeleider in het bedrijf.

3.2.1 Het verloop van het vaardigheids- en/of werkprocesexamen
De examenopgave voor het vaardigheids- of werkprocesexamen wordt door de kandidaat
meegenomen naar de examenlocatie (praktijklokaal of het leerbedrijf) en wordt door de
praktijkopleider of docent beoordeeld. De door de assessor ondertekende beoordeling wordt
door de assessor voorzien van een handtekening en op de examenadministratie afgeleverd.
In de omschrijving van het examen worden in ieder geval de volgende onderdelen opgenomen:
 Doel van het examen;
 De opdracht, opgesplitst naar voorbereiding, uitvoering en afronding;
 De toetstechnische eisen die beschrijven hoe het examen uitgevoerd moet worden;
 Het beoordelingsformulier;
 De cesuur;
 Ondertekening door betrokkenen.

3.2.2 Voorbereiding op het vaardigheids- en/of werkprocesexamen
Je bereidt je op de volgende manier voor op het vaardigheids- en werkprocesexamen:
 Zorg dat je de beschrijving van de examenopdracht van het vaardigheids- of
werkprocesexamen gelezen hebt. Begrijp je iets niet, vraag dan voor aanvang van het
examen toelichting bij je docent.
 Zorg dat je weet welke werkzaamheden je moet uitvoeren tijdens het examen. Dit staat
beschreven in de opdracht.

3.2.3 De beoordeling van het vaardigheids- en/of werkprocesexamen
Tijdens het vaardigheids- of werkprocesexamen word je beoordeeld door één assessor. Als het
examen op je bedrijf uitgevoerd wordt, zal dat je praktijkopleider van het bedrijf zijn. Wordt het
examen op school uitgevoerd, dan is dat een vakdocent van school (niet zijnde de eigen
vakdocent). Hieronder staat beschreven hoe hij te werk gaat.
 Waar moet de assessor voor zorgen?
De assessor neemt kennis van de opdracht en de beoordelingswijze. De assessor let er vooral
op dat:
- De student zich legitimeert voor aanvang en tekent voor deelname;
- de student voor aanvang van het examen op de hoogte is gesteld van het verloop en
de duur van het examen;
- de uitvoering van het examen onverkort verloopt volgens de examenstandaard;
- de student zelfstandig het examen uitvoert; en geen hulp of instructie van anderen
krijgt, tenzij dat onderdeel is van de opdracht;
- na afloop het beoordelingsformulier volledig ingevuld en ondertekend word.
 Tijdens de uitvoering van het vaardigheids-/werkprocesexamen
De assessor laat je de opdracht(en) uitvoeren volgens de beschrijving. De assessor volgt je bij
de uitvoering van de examenopdracht. Hij let op de manier waarop de opdracht uitgevoerd
wordt en bekijkt de resultaten van de opdracht. Zo nodig maakt hij tussentijds voor zichzelf
enkele aantekeningen.
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 Het geven van de beoordeling
De assessor geeft een oordeel over de opdracht(en) en gebruikt hiervoor onverkort het
beoordelingsformulier behorende bij dat examen.
De assessor onderbouwt alle beoordeelde vaardigheden, de voldoende zowel als de
onvoldoende behaalde vaardigheden. De voorlopige beoordeling wordt direct na afloop
aangeleverd bij de aangewezen schoolassessor die de voorlopige uitslag bij de
examenadministratie inlevert. Het voorlopige resultaat is binnen tien schooldagen na inlevering
bij de examenadministratie opgenomen in EduArte Portalen en door de student te zien.
3.3 Kennisexamen
In een kennisexamen wordt beroepskennis geëxamineerd die essentieel is voor de uitoefening
van het beroep. De kennis die beoordeeld wordt, is wel nodig om de werkprocessen goed uit te
kunnen voeren. Of een kennisexamen hoort bij jouw opleiding, hangt af van de kenniseisen in
het kwalificatiedossier en de mate waarin kennis in andere examenvormen gedekt wordt.
3.3.1 Voortijdige beëindiging
Soms kan het gebeuren dat je voortijdig moet stoppen met het kennisexamen. Daar kunnen
allerlei redenen voor zijn. Hiervan wordt door de toetsleider een proces-verbaal opgemaakt. De
EC beslist in dat geval wat er moet gebeuren met dit kennisexamen.
3.3.2 De beoordeling van het kennisexamen
Het kennisexamen is een digitaal examen. De beoordeling van het kennisexamen is ingebouwd
in het digitale systeem en verloopt automatisch. Het voorlopige resultaat wordt direct na het
afsluiten getoond en is binnen tien schooldagen na oplevering via EduArte Portalen te zien.
3.4 Wettelijke beroepsvereisten
Een examen voor een wettelijke beroepsvereiste kan onderdeel zijn van het beroepsexamen. In
onderstaand overzicht staan de opleidingen die deze “wettelijke beroepsvereisten (WBV)”
kennen. Dit zijn eisen die de wet stelt aan het uitoefenen van een bepaald beroep, bijvoorbeeld
op het gebied van omgaan met dieren.
Voor een examen voor het behalen van de beroepsvereisten maakt het Clusius College gebruik
van landelijk ontwikkelde en vastgestelde examens.
Opleiding:
WBV:

Opleiding:
WBV:

Dierenartsassistent paraveterinair
Niveau 4
Wet dieren
Artikel 2.8. Artikel 2.9. Artikel 4.1.
Besluit diergeneeskundigen
Hoofdstuk 3. §1. Artikel 3.1.
Regeling diergeneeskundigen
Hoofdstuk 2. §1. Artikel 2.1.

Crebo: 25576

Bedrijfsleider dierverzorging
Niveau 4
Wet Dieren
Artikel 2.2.; lid 10.10.
Besluit houders van dieren

Crebo: 25577

De wettelijke
beroepsvereisten (WBV)
worden niet apart
geëxamineerd. Wanneer je
alle examenonderdelen hebt
gehaald heb je voldaan aan
het gehele KD en de WBV.

Voor Bedrijfsleider
dierverzorging is de wettelijke
beroepsvereiste in de
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Artikel 3.11. Lid 1.
Regeling houders van dieren
Artikel 8.6 en Artikel 8.7
Besluit erkenning bewijs van vakbekwaamheid
Gezelschapsdieren Artikel 1

opleiding opgenomen en
wordt de WBV afgetoetst met
een apart examen, ontwikkeld
door de Groene Norm.

Voor de opleidingen Plantenteelt geldt dat met ingang van de nieuwe kwalificatiedossiers de
licentie voor Gewasbescherming (A/B/C) geen onderdeel meer is van het dossier. Wel is
gewasbescherming A een branchevereiste en daarvoor kan buiten de opleiding examen
afgelegd worden. Het onderdeel Gewasbescherming is opgenomen in de opleiding en komt in
een of meerdere modules aan bod.
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Hoofdstuk 4. Examinering keuzedelen
Inleiding
Keuzedelen zijn met ingang van 1 augustus 2016 in het mbo ingevoerd. Studenten moeten aan
een keuzedeelverplichting voldoen om het diploma te kunnen behalen. Onderwijsinstellingen
zijn verplicht om studenten een keuze in keuzedelen aan te bieden. Elk keuzedeel wordt
afgesloten met een examen.
4.1 Examinering keuzedeel
Examinering van de keuzedelen is verplicht voor studenten die vanaf 1 augustus 2016 zijn
gestart met een (nieuwe) mbo-opleiding. Je bent verplicht een examen voor ieder keuzedeel af
te leggen. Het resultaat van het keuzedeelexamen wordt uitgedrukt in ‘Onvoldoende’,
‘Voldoende’ of ‘Goed’ (O, V of G), wat ook op de resultaatlijst bij het diploma vermeld wordt.
Indien het examen een cijfer oplevert zal dit door middel van een omrekentabel worden vertaald
in een O,V,G. Deze resultaten vertegenwoordigen binnen het Clusius College een waarde van
respectievelijk een 4, een 6 en een 8. Indien je in een mogelijk latere mbo- opleiding een eerder
behaald keuzedeel wil inbrengen zal dit gebeuren met de waarden van de O, V en G.
Exameninstrumenten voor een keuzedeel.
De volgende (combinaties van) examenvormen zijn mogelijk als keuzedeelexamen:
 Vaardigheids- of werkprocesexamen.
 Kennisexamen.
 (Examen) presentatie/vlog.
 Examenwerkstuk/verslag.
 Examengesprek (CGI) – deze is altijd in combinatie met een van de bovengenoemde
exameninstrumenten.
Een portfolio kan alleen dienen als onderdeel van de beslissing van een go/no-go voor het
mogen aanvragen van het keuzedeelexamen. Indien dit keuzedeelexamen een
examenwerkstuk betreft, mag het (onderwijs) portfolio niet worden beoordeeld als
examenproduct. Een apart gemaakt examenwerkstuk, waar kennis, vaardigheden en inzicht van
het geleerde uit blijkt, wordt bekeken voor- en toegelicht in het examengesprek. Het formatieve
onderwijsproduct (portfolio) wordt dus nooit gebruikt als examenonderdeel en wordt daarmee
gescheiden van de examinering, zo moet er ook een scheiding bestaan tussen de
onafhankelijke studiebegeleider/docent en de examinator.
4.2 Wettelijke beroepsvereisten en examinering en certificering van keuzedelen
Keuzedelen kunnen, net als kwalificaties, wettelijke beroepsvereisten bevatten.
Houders van dieren
Voor de niveau 4-opleiding Bedrijfsleider dierverzorging is het Clusius College verplicht om een
van de vijf keuzedelen in de opleiding op te nemen. Het is aan het Clusius College om te
bepalen welke diersoort zij in de opleiding opneemt. Dit deel van de opleiding wordt afgesloten
met een keuzedeelexamen dat je met een voldoende moet behalen om voor het diploma te
kunnen worden voorgedragen. Het onderwijs en examen van het keuzedeel tellen echter nog
niet mee voor de keuzedeelverplichting. Je moet aan de volledige keuzedeelverplichting van
720 studiebelastingsuren voldoen.
Voor de onderdelen houders van dieren voor niveau 4 die in de opleiding zitten, worden deze
gemeld aan Duo met een C code. (Qua inhoud en examen is het gelijk aan de hierna genoemde
keuzedelen. Alleen de ‘status’ is verschillend (keuzedeel versus verplicht onderdeel opleiding).
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Onderdeel van de opleiding in niveau 4 ten aanzien van Houders van dieren:
C0006
Houder van herpeten
C0007
Houder van honden en katten
C0008
Houder van overige zoogdieren
C0009
Houder van vissen
C0011
Houder van vogels
Voor de niveau 3-opleiding Vakbekwaam medewerker dierverzorging is het niet verplicht om het
onderwijs van het keuzedeel in de opleiding op te nemen. Je kan het keuzedeel kiezen en
voldoen aan de wettelijke vereisten voor ‘Houders van dieren’ voor het betreffende diersoort,
indien het examen met een voldoende wordt afgesloten.
Keuzedelen Houders van dieren:
K0469
Houder van herpeten
K0470
Houder van honden en katten
K0471
Houder van overige zoogdieren
K0472
Houder van vissen
K0473
Houder van vogels
Voor deze keuzedelen geldt wettelijk dat er alleen een losstaand certificaat mag worden
uitgereikt indien het keuzedeel is behaald (minimaal een 6) en de opleiding zonder diploma
wordt verlaten.
4.3 Keuzedelen waaraan een certificaat is verbonden
De minister heeft met een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) geregeld dat een certificaat
aan een keuzedeel verbonden kan worden.
Van de keuzedelen waaraan de minister een certificaat verbonden heeft biedt het Clusius
College de volgende keuzedelen aan:
 Digitale vaardigheden basis (K0022)
 Digitale vaardigheden gevorderd (K0023)
En de keuzedelen “Houders van Dieren”:






K0469 Houder van herpeten
K0470 Houder van honden en katten
K0471 Houder van overige zoogdieren
K0472 Houder van vissen
K0473 Houder van vogels

Voor deze keuzedelen geldt wettelijk dat er alleen een losstaand certificaat voor deze specifieke
keuzedelen mag worden uitgereikt indien het keuzedeel is behaald (minimaal een zes) en de
opleiding zonder diploma wordt verlaten.
Indien er wel een diploma wordt behaald, wordt het behaalde keuzedeel dat staat aangemerkt
als ‘certificeerbaar keuzedeel’, vermeld op de resultatenlijst behorende bij het diploma.
Het behaalde certificeerbare keuzedeel wordt opgenomen in het diplomaregister van Dienst
Uitvoering Onderwijs (DUO).
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4.4 Hoe wordt een ‘regulier’ keuzedeel op het diploma vermeld
Aan de meeste keuzedelen zijn geen certificaten of wettelijke beroepsvereisten verbonden.
Het Clusius College vermeldt en registreert de keuzedelen volgens de wettelijke voorschriften
die daarvoor gelden.
Resultaten van een keuzedeel worden (al dan niet met de vermelding of het een certificeerbaar
keuzedeel betreft) door DUO geregistreerd in BRON en in het diplomaregister. Het Clusius
College levert hiervoor de gegevens aan.
Voor de afgelegde keuzedelen geldt de volgende wetgeving:
 Voor ‘regulier’ afgeronde keuzedelen worden geen losstaande bewijsstukken of getuigschriften
afgegeven.
 Indien je zonder het behalen van een diploma het Clusius College verlaat, worden de
keuzedelen die zijn gevolgd, vermeld op de instellingsverklaring.
 Indien je het Clusius College met een diploma verlaat wordt het afgelegde keuzedeel vermeld:
a. Indien het een Voldoende (V of G) resultaat voor het keuzedeel betreft, op het diploma en
met het behaalde resultaat op de cijferlijst behorende bij het diploma.
b. Indien het een Onvoldoende (O) resultaat betreft voor het keuzedeel, wordt het niet vermeld
op het diploma, het behaalde resultaat wordt alleen vermeld op de cijferlijst behorende bij het
diploma.

Te raadplegen website m.b.t. examinering mbo
https://taalenrekenenmbo.nl
https://www.mboraad.nl/servicepunt-examinering.nl
https://onderwijsenexaminering.nl
https://www.mboraad.nl/servicepunt-examinering.nl
https://www.onderwijsinspectie.nl/.../examinering-en-diplomering-in-het-mbo.nl
https://www.s-bb.nl
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