BEGRIPPENLIJST bij de examenregeling 2019-2020

Begrip

Omschrijving

Afnameconditie

Beschreven omstandigheden waaronder een exameneenheid wordt
afgenomen. Wordt ook examenconditie genoemd.

Afnameprotocol

Beschreven procedures waaronder een exameneenheid wordt
afgenomen. Wordt soms ook examenprotocol genoemd.

Antwoordmodel

Een opsomming van goede, minder goede en foute antwoorden per
vraag, voorzien van een beoordelingsvoorschrift. Dit voorschrift bevat
zowel de maximaal haalbare score en de scorepunten per vraag, als
de algemene richtlijnen voor het beoordelen van de antwoorden van
examenkandidaten.

AOC

Mbo-scholen die opleidingen verzorgen op het gebied van voeding,
natuur en milieu (“groen”). Vaak met een afdeling vmbo en nauwe
banden met het hoger agrarisch onderwijs. Deze scholen vallen onder
verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken.

Authenticiteit

1) Mate waarin kan worden vastgesteld of de prestatie bij een
exameneenheid daadwerkelijk van de examenkandidaat afkomstig is.
(2) De werkomstandigheden en sociale context tijdens de beoordeling
van het examen komen zoveel mogelijk overeen met die in de
toekomstige beroepspraktijk.

Assessor

Examinator die tijdens de beroepsproeve/het examen beoordeelt op
basis van het beoordelingsformulier, vastgesteld door de
examencommissie.

BBL

Beroepsbegeleidende leerweg: werken en leren met een
arbeidscontract bij een bedrijf of organisatie.

Beroepsgericht
examen

Een onderzoek naar de werkprocessen, kennis en vaardigheden die
de student zich bij het afronden van de opleiding moet hebben eigen
gemaakt.

Beroepsopleiding

Een beroepsopleiding richt zich op de kwalificatie voor verschillende
niveaus van beroepsuitoefening. Vanuit niveau 4 is doorstroming naar
het hoger beroepsonderwijs mogelijk.

Beroepspraktijkvorming (bpv)

Dat deel van de opleiding dat in de praktijk, bij een erkend leerbedrijf,
van het beroep wordt uitgevoerd. De bpv is een verplicht onderdeel
binnen elke beroepsopleiding.

Beroepsprocedure

Wettelijk geregelde werkwijze die de examenkandidaat moet volgen
wanneer hij formeel bij een commissie van beroep voor examens in
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beroep gaat tegen een uitspraak van de examencommissie. Aan een
beroepsprocedure kan een bezwaarprocedure vooraf gaan.

Beroepsproeve

Uitgebreide examenopdracht in de beroepspraktijk waarin de
essentiële beroepshandelingen moeten worden uitgevoerd.

Betrouwbaarheid

Mate waarin het resultaat van een exameneenheid consistent,
nauwkeurig en reproduceerbaar is en – onder dezelfde
omstandigheden herhaald - tot hetzelfde resultaat leidt.

Bevoegd gezag

Het College van Bestuur dat onder verantwoordelijkheid van de Raad
van Toezicht de leiding heeft over de Stichting Clusius College.

Bezwaarprocedure

Werkwijze die de examenkandidaat moet volgen wanneer hij bij de
examencommissie bezwaar aantekent tegen de gang van zaken
rondom de examinering.

BOL

Beroepsopleidende leerweg: leren op school en leren op een
leerbedrijf via bpv (‘stage’).

Bpv-eisen

Bpv moet een minimaal aantal dagen omvatten en met een voldoende
worden afgesloten.

Cesuur

Grens tussen de hoogste score waaraan een onvoldoende wordt
toegekend en de laagste score waaraan een voldoende wordt
toegekend. Dit is een van tevoren vastgestelde grens van behalen of
niet behalen.

Cohort

Op dit schooljaar is de student ingeschreven en hier zijn de diplomaeisen mede van afhankelijk.

Crebocode

CREBO staat voor Centraal Register Beroepsopleidingen. Elke
beroepsopleiding moet in dit register zijn opgenomen en krijgt van het
Ministerie van OCW hiervoor een unieke code (deze code staat in het
opleidingsplan).

De Groene Norm

Samenwerkingsverband van Aoc’s met als doel het leveren van
kwalitatief goede examenproducten aan het groene mbo.

Diploma

Door de wet erkend document waarmee is aangetoond en vastgesteld
dat de eigenaar een omschreven kwalificatie behaald heeft.

Diploma-eisen

Alles waaraan je moet voldoen om een diploma te krijgen.

Diplomajaar

Het schooljaar waarin gepland is dat je het diploma van de opleiding
die je volgt gaat behalen. De verwachte einddatum op je
Onderwijsovereenkomst komt hiermee overeen.
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Essentie van het
beroep

De basis voor het beroepsgerichte examen van de opleiding, bepaald
door het (regionaal) bedrijfsleven en onderwijs. Hierin staan de
belangrijkste activiteiten van het beroep.

ERK

Europees Referentie kader: Europese niveau-aanduiding voor talen.
Het mbo hanteert de ERK-niveaus voor de moderne vreemde talen.
De internationale term voor ERK-niveau is CEF-niveau (Common
European Framework).

Examen

1. Het geheel van generieke en beroepsspecifieke examenonderdelen
en –eenheden bedoeld voor één kwalificatie of opleiding (het geheel
aan kennis, vaardigheden, inzet, gedrag en houding). 2. Onderzoek
waarmee een bevoegde instantie op betrouwbare en valide wijze
beoordeelt of een examenkandidaat voldoet aan de vooraf gestelde
exameneisen.

Examenadministratie Centrale plaats op de mbo vestiging van waaruit examens worden
georganiseerd en de resultaten van de afgenomen examens worden
geregistreerd (in Eduarte).
Examencommissie
(EC)

Organisatorische eenheid, ingesteld door het bevoegd gezag, die
eindverantwoordelijk is voor de examinering en diplomering binnen de
mbo-school. WEB: examencommissie als bedoeld in artikel 7.4.5 van
de wet.

Examendeelnemer

Wettelijke term voor een persoon die is ingeschreven bij een instelling,
(uitsluitend) voor deelname aan examenactiviteiten.

Examendossier

Totaal van summatieve resultaten en onderliggende bewijsstukken op
grond waarvan een beslissing kan worden genomen over diplomering
van een student/ examendeelnemer.

Examengesprek

Gesprek tijdens of na afloop van een beroepsproeve tussen
assessoren en student.

Exameninstrument

Concrete uitwerking van een examen(eenheid) die wordt gebruikt om
de prestaties van de examenkandidaat te beoordelen. Deze bestaat in
ieder geval uit een vastgestelde set van: - opdracht(en) met
bijbehorende afnamecondities; - instructies voor de examenkandidaat;
- criteria en instructies voor de examinatoren en andere betrokkenen; het beoordelingsmodel, de beoordelingscriteria en de cesuur. Wordt
soms ook examenproduct genoemd. Een exameninstrument wordt
kwalificerend ingezet. Als het instrument ontwikkelingsgericht wordt
ingezet, spreken we over een toets.

Examenkandidaat

Deelnemer aan een examen of een examenonderdeel, die
ingeschreven is als student of examendeelnemer.
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Examenreglement

Formeel vastgelegde regels en afspraken die gelden voor de
examinering en diplomering (over bijvoorbeeld fraude, herkansing,
bewaartermijnen en het indienen van een beroep). Het is een juridisch
kader dat voor elke student de transparantie en de betrouwbaarheid
van het examenproces waarborgt. Het examenreglement moet
bekend zijn bij de student en kenbaar gemaakt worden aan de direct
betrokkenen.

Examenopdracht

Opdracht die de examenkandidaat moet uitvoeren tijdens het examen.
Vast onderdeel van een exameninstrument.

Examenresultaat

Officieel vastgestelde uitkomst van een examen (onderdeel/eenheid).

Examenplan

Plan waarin, per kwalificatie en cohort, alle exameneenheden staan
waaraan een student moet voldoen, inclusief de bijbehorende
beslisregels.

Examensituatie

Situatie op het bedrijf waarin een beroepsgericht examen wordt
afgelegd en die zoveel mogelijk lijkt op de essentie van het beroep
zoals in de beschrijving van de beroepsproeve is weergegeven.

Examenvorm

Manier waarop een exameneenheid wordt afgenomen: bijvoorbeeld
een praktijkexamen of theorie-examen.

Examineren

Het afnemen van een (kwalificerend) examen, examenonderdeel of
exameneenheid.

Examinering

Het nemen van beslissingen over inhoud en niveau van examens van
een beroepsopleiding, procedures en voorwaarden waaronder
examens worden afgenomen, alsmede het vaststellen van de uitslag
van examens. WEB: De vorige volzin is van toepassing op examens
van de afzonderlijke leerwegen van een opleiding indien Onze
Minister ingevolge artikel 7.2.4, tweede lid, heeft besloten dat een
opleiding zowel in de beroeps-opleidende als in de
beroepsbegeleidende leerweg kan worden verzorgd, alsmede op een
opleiding educatie.

Fraude

Opzettelijke beïnvloeding van (onderdelen van) het gehele
examenproces met als doel een ander resultaat uit het examen te
verkrijgen.

Generieke
examenonderdelen

Niveaugebonden examenonderdelen die voor alle studenten gelden en die
betrekking hebben op de examinering van algemene kwalificatie-eisen voor
Nederlandse taal, rekenen (en Engels voor studenten van niveau 4opleidingen). WEB: generieke examenonderdelen: examenonderdelen die
de examinering betreffen van de generieke kwalificatie-eisen.
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Handboek
examinering

Document voor alle personen die direct bij de examinering betrokken zijn,
met daarin alle relevante processen, procedures en verantwoordelijkheden
voor de examinering.

Indicator

Een meetbaar kwaliteitsaspect voor examinering dat gekoppeld is aan een
standaard uit het Toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs.

Instellingsexamen

Door de mbo-school vastgesteld en afgenomen examen waarbij het
eindniveau op afgesproken niveaus wordt vastgesteld. Op dit moment is de
term vaak voorbehouden in de context van de generieke examens voor
Nederlands (spreken, gesprekken voeren, schrijven) en Engels. WEB:
instellingsexamen: examen of examenonderdeel bestaande uit toetsen die
zijn vastgesteld en worden afgenomen door of in opdracht van de instelling.

Instellingsverklaring

Officieel document dat een examencommissie desgevraagd afgeeft als een
student één of meer onderdelen van de opleiding met goed gevolg heeft
afgesloten. Daarin zijn in elk geval opgenomen de onderdelen die op de
datum van beëindiging van de opleiding met goed gevolg door de deelnemer
zijn afgesloten en een lijst met examenresultaten. WEB art. 7.4.6a. NB. Als
de student voldoet aan alle onderdelen van de opleiding, dan ontvangt de
student een diploma. Als er via een algemene maatregel van bestuur een
certificaat aan het behaalde onderdeel van de opleiding is verbonden, dan
ontvangt de student een certificaat.

Kerntaak

Een belangrijk onderdeel van een beroep. Een kerntaak bestaat uit
meerdere werkprocessen (de kerntaken staan beschreven in het
opleidingsplan).

Keuzedeel
verplichting

De omvang van de keuzedelen die onderdeel zijn van de opleiding. Deze
bestaat uit een studielast van 240 klokuren of een veelvoud daarvan. Dit is
afhankelijk van het soort opleiding.

Kwalificatie

Geheel van bekwaamheden dat een afgestudeerde van een
beroepsopleiding kwalificeert voor het functioneren in een beroep/groep van
samenhangende beroepen, vervolgonderwijs en als burger. Dit geheel is
beschreven in een kwalificatiedossier. WEB: kwalificatie: de kwalificatie,
bedoeld in artikel 7.1.3. De kwalificatie is de combinatie van het basis- en
profieldeel uit het kwalificatiedossier.

Kwalificatiedossier

Het kwalificatiedossier beschrijft de wettelijke eisen waaraan je moet voldoen
om je diploma te behalen.

Kwalificatie-eisen

Geheel van bekwaamheden dat een afgestudeerde van een
beroepsopleiding kwalificeert voor het functioneren in een beroep/groep van
samenhangende beroepen en waaraan studenten moeten voldoen om het
examen van een kwalificatie succesvol af te sluiten. In de kwalificatie zijn
generieke en beroepsspecifieke kwalificatieonderdelen opgenomen.

Kwalificatieniveau

Niveau waarvoor je leert en een diploma krijgt, uiteenlopend van Entreeopleiding tot manager/ondernemer (niveau 4).
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Kwalificatiestructuur

Alle kwalificatiedossiers samen vormen de kwalificatiestructuur.

Kwalificeren

Alles wat je moet doen (examens enz.) of aantonen om je diploma te
behalen.

Mondeling examen

Examenvorm waarmee een mbo-school door een gespreksvorm vaststelt in
hoeverre een examenkandidaat de benodigde kennis en/of vaardigheid
beheerst.

Leerbedrijf

Erkend bedrijf, waar de bpv wordt gevolgd.

Leerweg

Manier waarop de opleiding wordt gevolgd, BBL of BOL (zie ‘BBL’ en ‘BOL’).

Studiebegeleider

Begeleider bij de studievoortgang.

Onregelmatigheid

Toevallige, ongewenste, beïnvloeding van het verloop van (een deel van) het
examenproces. Een onregelmatigheid kan betrekking hebben op individuele
studenten en groepen studenten of omstandigheden rondom de
examenafname.

Praktijkbeoordelaar

Persoon die een prestatie van een examenkandidaat in de beroepspraktijk of
in een gesimuleerde beroepsomgeving beoordeelt en vastlegt op basis van
een beoordelingsvoorschrift. Dit kan iemand uit de praktijk zijn of een docent.

Praktijkexamen

Overkoepelende term voor een examenvorm die vaststelt in hoeverre een
examenkandidaat (een deel van) de kennis, vaardigheden en het gedrag die
het kwalificatiedossier stelt, in voldoende mate beheerst en kan toepassen in
de reële beroepspraktijk.

Proces-verbaal

Rapport over het procedurele verloop van de examinering dat de
beoordelaar of (sub)examencommissie heeft opgesteld tijdens of direct na
afloop van de examenafname.

Proeve van
bekwaamheid

Een kwalificerende beoordeling in een realistische context (authentiek of
simulatie) waarbij de deelnemer kan aantonen dat hij kerntaken met
bijbehorende werkprocessen op het vereiste beheersingsniveau (beginnend
beroepsbeoefenaar), in samenhang en op de juiste wijze uitvoert.
Kenmerkend is het geïntegreerd beoordelen van kennis, vaardigheden en
gedrag.

Referentiekader
Taal en rekenen

Een wettelijk vastgesteld model waarin de eisen voor de verschillende
kennis- en vaardigheidsniveaus voor de generieke vakgebieden
Nederlandse taal en rekenen staan (inclusief een bijbehorend
cohortenschema).

Referentieniveaus

Niveauaanduiding voor de generieke vakgebieden Nederlandse taal en
rekenen, verschillend per opleidingsniveau. Zie: Wet referentieniveaus
Nederlandse taal en rekenen.
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Resultatenlijst

Door de wet erkend document dat hoort bij het diploma. Met deze lijst wordt
aangetoond en vastgesteld welke resultaten de eigenaar bij een omschreven
kwalificatie heeft behaald.

S-bb

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. S-bb stemt de
kwalificatiedossiers als basis voor de opleidingen in onder andere het groene
beroepsonderwijs af op de arbeidsmarkt. SBB erkent o.a. de bpv-bedrijven.

Schooljaar

Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.

(Schriftelijk) beroep

Schriftelijk protest tegen de beslissing op een bezwaar.

Secretaris
examencommissie

Functionaris die de mbo examenprocessen binnen het Clusius College
afstemt en lid is van de EC.

Slaag-zakregeling

Wettelijk vastgestelde regeling waarin staat waaraan de kandidaat moet
voldoen om te slagen voor het diploma.

Student

Ieder die onderwijs volgt op een mbo-vestiging van het Clusius College en/of
wordt toegelaten tot het examen of een onderdeel hiervan.

Studiejaar

Zie schooljaar

Surveillant

Persoon die toezicht houdt op de correcte afname van examens.

Summatieve toets

Een afsluitende toets of examen waarvan het resultaat meetelt voor het
behalen van je diploma. Dit zijn onder andere de beroepsproeve, de
examens taal en rekenen en de keuzedeelexamens.

Teamleider

Persoon die leiding geeft aan het team van docenten, instructeurs en
onderwijsassistenten waar je opleiding onder valt.

Theorie-examen

Examenvorm die vaststelt in hoeverre een examenkandidaat de theorie
(kennis of toepassen van kennis) in voldoende mate beheerst. Dit kan door
open of gesloten vragen, zowel mondeling als schriftelijk.

Toezichtkader

Document waarin de Inspectie van het Onderwijs aangeeft hoe zij toezicht
houdt op de kwaliteit van het onderwijs en de examinering, welke
kwaliteitseisen zij daaraan stelt en hoe zij op basis daarvan tot een oordeel
komt.

Verzoek tot
heroverweging

Schriftelijk verzoek om een genomen beslissing te herzien.

Web

De Wet Educatie Beroepsonderwijs regelt verschillende vormen van
middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Naast het mbo
vallen ook de (basis)educatie voor volwassenen (niet op het niveau van het
ho) en het vavo onder deze wet.

Werkproces

Een beroepshandeling die herkenbaar is voor de beroepspraktijk. Het heeft
een begin en een eind en leidt tot een resultaat. Binnen een kerntaak worden
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verschillende werkprocessen uitgevoerd (de werkprocessen staan
beschreven in het opleidingsplan).
Wettelijke
beroepsvereiste(n)

In wet- en/of regelgeving vastgelegde eisen waaraan de beginnend
beroepsbeoefenaar uitvoering moet kunnen geven om het beroep te mogen
uitvoeren.
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