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Algemeen bindende aspecten uit examenregeling beroepsgericht 15-16 voor alle cohorten
10-05-2015

De centrale examencommissie mbo heeft op 21 september 2015 de examenregeling beroepsgericht voor
cohort 2015-2016 vastgesteld. Met betrekking tot een aantal aspecten heeft zij besloten om deze algemeen
bindend te verklaren.
Dit om te voorkomen dat essentiële zaken m.b.t. beroepsgerichte examinering per cohort verschillend gaan
verlopen. Een andere reden is dat het ook aspecten betreft die beschreven zijn in de examenregeling talen
en rekenen, die geldig is voor alle lopende cohorten.
Dit houdt in dat de hieronder staande aspecten per 1-8-2015 gelden voor de beroepsgerichte examinering
voor alle lopende cohorten. De bestaande beschrijving van onderstaande aspecten in alle eerdere
examenregelingen komen daarmee te vervallen.
5.3 Examendossier

Voor elke deelnemer is er een papieren of digitaal examendossier. Dit dossier is de verzameling van bewijsstukken
waarmee wordt aangetoond dat is voldaan aan alle diploma-eisen.
Het examendossier wordt beheerd door de examencommissie en jij kunt het inzien.
Op het moment dat je voldoet aan één van de diploma-eisen wordt er een bewijsstuk gemaakt en aan het dossier
toegevoegd. De examencommissie van de locatie zorgt ervoor dat alle bewijsstukken correct zijn en in je
examendossier terecht komen.
•

Per behaalde PvB:
- het ingevulde en ondertekende beoordelingsformulier (bij gebruik PvB-app: verwijzing naar PvB-tool);
- indien van toepassing: - geluidsopname of aantekeningen CGI;
- logboek en aanvullend bewijs.

•

Als je voldoet aan de diploma-eisen voor loopbaan en burgerschap, wordt de Ingevulde en ondertekende van de
voor dat cohort gehanteerde verklaring LB toegevoegd aan het examendossier. Hiermee toon je aan dat je aan
de inspanningsverplichting hebt voldaan.

•

Als je voldoet aan de diploma-eisen voor (onderdelen van) Nederlands, de moderne vreemde talen en rekenen
voor het niveau van jouw opleiding, worden de bewijsstukken hiervoor toegevoegd aan het examendossier.

•

Als er voor een examen vrijstelling is verleend: vermelding op basis waarvan.

•

Als er sprake is van een wettelijke beroepsvereiste, worden bewijsstukken van het behalen van toetsen met als
resultaat “voldoende” (of cijfer 5,5 of meer) toegevoegd aan het examendossier.

•

Als de beroepspraktijkvorming (BPV) in zijn geheel is gevolgd en met goed gevolg is afgesloten worden de
bewijsstukken hiervoor toegevoegd aan het examendossier.
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7.1 Assessoren
Assessoren werken in een team van minimaal 2 personen, waarbij er één afkomstig is uit het onderwijs en één uit het
bedrijfsleven. Bij eindproeven werkt Wellantcollege uitsluitend met gecertificeerde assessoren.

8.1 Proeve van Bekwaamheid behaald/niet behaald

De assessoren vullen aan het eind van de PvB de “Verklaring uitvoering Proeven van Bekwaamheid” in.
1
Als de PvB volgens inrichtingsplan is verlopen, gaan zij over tot het vaststellen van het (voorlopige) resultaat.
Uitgangspunt is dat beide assessoren tot een gemeenschappelijk oordeel komen. Als dat in eerste instantie niet het
geval is, wisselen de assessoren intensief argumenten uit om alsnog te komen tot een gezamenlijk oordeel. Als dit - in
uitzonderingsgevallen - uiteindelijk niet mogelijk blijkt, delen de assessoren aan de deelnemer mede dat ze samen
niet tot een oordeel kunnen komen en het oordeel over de proeve, op basis van de argumenten van beide
assessoren, door de VEC plaatsvindt. De VEC hoort de argumenten van beide assessoren en neemt, eventueel na
overleg met de CEC, een besluit over het al of niet behaald zijn van de PvB.
Als de assessoren tot de conclusie komen dat de PvB niet (voldoende) volgens het inrichtingsplan is verlopen,
besluiten zij geen voorlopig resultaat vast te stellen. Ze doen dit, als dit praktisch mogelijk is, in overleg met de
examensecretaris. De examencommissie zoekt zo mogelijk een aanvullende of vervangende examenopdracht en/of
stelt het definitieve resultaat vast.
Als je niet voor alle kerntaken binnen de proeve “voldoende’ hebt gescoord, heb je de proeve niet behaald.
Je behaalt een proeve met:
“voldoende” als je voor de kerntaken binnen de proeve minstens “voldoende” hebt gescoord;
“goed”
als je voor alle kerntaken binnen de proeve “goed” hebt gescoord.
Het uiteindelijk behaalde resultaat van de kerntaken komt op het resultatenoverzicht bij je diploma te staan.
De CEC bepaalt, volgens de richtlijnen van De Groene Standaard, hoe het eindoordeel per kerntaak wordt bepaald als
er kerntaken in meerdere proeven voorkomen.

1

De assessoren geven een voorlopig oordeel. De examencommissie geeft het definitieve oordeel.
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9. Herkansingen
9.1 Niet behalen van beroepsgerichte examens

Als je een bepaald beroepsgericht examen niet behaalt, zal je de ontbrekende kennis en vaardigheden verder moeten
ontwikkelen. Op een gegeven moment toon je tijdens een gesprek met je coach met bewijsstukken aan dat je de
ontbrekende kennis en vaardigheden nu wel voldoende hebt ontwikkeld. Je komt dan in aanmerking voor
herkansing

9.2 Herkansing bij beroepsgerichte examens

Per afzonderlijk examen zijn er voor jou mogelijkheden tot herkansing.
2

Als afzonderlijk examen wordt gezien:
‐
een proeve van bekwaamheid (CKS) of een beroepsproeve (HKS);
‐
een werkprocesexamen (beroepsgericht);
‐
een vaardigheidsexamen (beroepsgericht);
‐
een beroepsgericht kennis(deel)examen.
Herkansing
Per examen is er voor jou, na de eerste examengelegenheid, één reguliere herkansing.
Na afwezigheid bij de eerste examengelegenheid moet je herkansen
Je kunt herkansen
- na het behalen van een onvoldoende resultaat voor een examen;
- als de deelnemer het resultaat van het examen wil verbeteren.
Na gebruik van de herkansing telt het hoogst behaalde cijfer.
Als een PvB zonder positief advies wordt gedaan en je haalt hem niet, zijn de kosten voor de herkansing voor jouw
rekening.
Aanvraag extra herkansing
Per examen kan de examencommissie besluiten tot een extra herkansing. Dit kan alleen in zeer bijzondere gevallen.
Een aanvraag moet je via het daarvoor bestemde formulier indienen bij de vestigingsexamencommissie. Daarbij
moeten de redenen van de aanvraag uitgebreid en nauwkeurig worden omschreven. Als je minder- jarig bent ten
tijde van de aanvraag moet die brief ook door je ouder/verzorger ondertekend zijn.
De vestigingsexamencommissie bepaalt of er sprake is van een zeer bijzonder geval; het gaat daarbij vooral om de
vraag of er sprake is van overmacht.
Na gebruik van de extra herkansing telt het hoogst behaalde cijfer

2

Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

.

Hierna verder “examen” genoemd.
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AANVRAAGFORMULIER EXTRA HERKANSING

Naam deelnemer:
Geboortedatum:
Klas of groep:
Wellantcollege locatie mbo:
Opleiding:
vraagt om een extra herkansing aan voor het volgende examen:
Soort examen
(Kruis juiste vakje aan)

Aanduiding examen ►

Examen taal of rekenen
Proeve
Werkprocesexamen
Vaardigheidsexamen
Kennisexamen

(centraal examen of instellingsexamen)
(beroepsgericht)

proeve 330-1 A job in the animal world

Voorbeeld: Instellingsexamen spreken 2F; proeve 330-1 A job in the animal world

Beschrijf hieronder uitgebreid en nauwkeurig de reden(en) voor deze aanvraag van een bijzondere herkansing:

►

Datum ►

Handtekening
deelnemer:

Handtekening
ouder/verzorger:

Plaats

(alleen bij minderjarigheid deelnemer)

De aanvraag moet worden ingediend bij de vestigingsexamencommissie. De redenen van de aanvraag dienen uitgebreid en
nauwkeurig te worden omschreven.
Bij minderjarigheid moet dit formulier ook door ouder/verzorger ondertekend zijn.
De vestigingsexamencommissie bepaalt of er sprake is van een zeer bijzonder geval; het gaat daarbij vooral om de vraag of er
sprake is van overmacht.
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TER VERGELIJKING: VOORGAANDE HERKANSINGSREGELING

9. Herkansingen
9.1 Niet behalen van Proeven van Bekwaamheid of toets i.v.m. (wettelijke) beroepsvereisten
Proeven van Bekwaamheid
Als je een bepaalde PvB niet behaalt, zal je de ontbrekende kennis en vaardigheden verder moeten ontwikkelen. Op
een gegeven moment toon je tijdens een gesprek met je coach met bewijsstukken aan dat je de ontbrekende kennis
en vaardigheden nu wel voldoende hebt ontwikkeld.
Je krijgt dan via één herkansing gelegenheid om deze PvB opnieuw af te leggen. Als de PvB zonder positief advies
wordt gedaan en je haalt hem niet, zijn de kosten voor de 1e herkansing voor jouw rekening.
e

Het voor een 2 keer herkansen van een PvB kan alleen in zeer bijzondere gevallen en na een besluit van de
examencommissie op je locatie. Deze mogelijkheid kan slechts één keer tijdens je opleiding worden opengesteld.
Als je hiervoor in aanmerking denkt te komen, schrijf dan een brief aan de examencommissie, waarin je de redenen
daarvoor noemt. Bij minderjarigheid moet die brief ook door een ouder/verzorger ondertekend zijn. Kosten in
verband met deze extra PvB komen voor rekening van de deelnemer.
Toetsen in verband met (wettelijke) beroepsvereisten
Als je bij de eerste gelegenheid een toets niet behaalt, heb je recht op een eenmalige herkansing.
Na deze herkansing geldt de hoogste waardering voor deze toets.
Meerdere toetsen i.v.m. (wettelijke) beroepsvereisten
Als je na het maken (en eventueel herkansen) van alle toetsen nog niet hebt voldaan aan de eisen voor het
gemiddelde cijfer en/of de ondergrens bij cijfers, mag je de toets met het laagste cijfer nog één keer maken. Als er
meerdere toetsen zijn met het hetzelfde laagste cijfer, mag jij kiezen welke je daarvan opnieuw maakt. Na deze (extra)
herkansing geldt het hoogste cijfer voor die toets.

9.2 Afwezigheid bij de Proeven van Bekwaamheid of toetsen i.v.m. (wettelijke) beroepsvereisten

Bij afwezigheid wegens ziekte, overlijden van familie of andere redenen waardoor je een afgesproken PvB of toets niet
af kunt leggen, meld je dit zo snel mogelijk telefonisch bij de examencommissie van je school.
Binnen 10 werkdagen na de geplande PvB of toets toon je de examencommissie schriftelijk aan dat er een geldige
reden was voor je afwezigheid. Bij minderjarigheid moet het bewijs voorzien zijn van de handtekening van een
ouder/verzorger.
Als de examencommissie hiermee akkoord gaat, wordt er een nieuwe afspraak gemaakt voor het afleggen van de PvB
of toets. Je houdt je recht op herkansing voor deze PvB of toets.
Als de examencommissie je brief te laat/niet ontvangt, of de examencommissie verklaart de reden van je afwezigheid
ongeldig, kun je alleen via herkansing deze PvB of toets afleggen.
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