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Inleiding 

 

Beste examenkandidaat, 

Je zit in het examenjaar van je opleiding aan Aeres MBO Almere en je gaat dit 

afsluiten met een diploma. Het einde is in zicht, maar er moet nog wel het één 

en ander gebeuren. Je moet je prestatiedossier hebben afgerond om je 

(laatste) proeve van bekwaamheid te mogen doen en je BPV en LB (Loopbaan 

& Burgerschap) moeten zijn voltooid.  

Daarnaast moet je examens doen voor Nederlands, rekenen en bij een aantal 

opleidingen ook voor Engels en Duits.  

In deze informatiegids vind je belangrijke informatie over de exameneisen en 

de weg naar jouw diploma. 

Voor vragen over je examen en diplomering kun je terecht bij de 

examencoördinator, Wendy Buhler (w.buhler@aeres.nl). 
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Examenonderdelen 
 

Wanneer je een diploma wilt behalen moet je aan een aantal eisen voldoen. Dit is 

verschillend per opleiding en per leerjaar. In onderstaand schema vind je de onderdelen 

waaraan je moet voldoen en voor welke opleiding dat geldt. Verderop in deze handleiding 

volgt per onderdeel een nadere uitleg. 

Gedeelte Verplichte onderdelen Welke opleiding 
1. BPV  BPV beoordeling en BPV-urenlijst van 

alle BPV-periodes uit je gehele 

opleiding moeten zijn ingeleverd en 

voldoende zijn beoordeeld. 

Alle opleidingen 

2. LB  

(Loopbaan & 

Burgerschap) 

Alle Burgerschapspunten moeten zijn 

behaald. 

Alle opleidingen 

3. PD  

 

Alle onderdelen van het PD moeten zijn 

afgerond. 

Alle opleidingen 

4. Proeves en 

WerkProces-

examens  

 

De proeve(s) en het 

werkprocesexamen(s) behorende bij je 

opleiding moet(en) met een voldoende 

of goed zijn beoordeeld.  

Alle opleidingen,  

afhankelijk van de 

opleiding 1, 2 of 3 PvB’s 

en WPE’s 

5. Nederlands • Lezen en luisteren: centraal 

examen (COE) 

• Schrijven (schoolexamen) 

• Spreken (schoolexamen) 

• Gesprekken voeren 

(schoolexamen) 

Alle opleidingen 

6. Rekenen Centraal ontwikkeld examen (COE) Alle opleidingen 

7. Engels • Lezen en luisteren (voor niv. 4 

COE, voor niv. 2 en 3 

schoolexamen) 

• Schrijven (schoolexamen) 

• Spreken (schoolexamen) 

• Gesprekken voeren 

(schoolexamen) 

Alle opleidingen, 

behalve BBL 

8. Duits • Lezen en 

luisteren(schoolexamen) 

• Schrijven (schoolexamen) 

• Spreken (schoolexamen) 

• Gesprekken 

voeren(schoolexamen) 

M3G4 

 

 

9. Kennisexamen Het kennisexamen moet met minimaal 

een 6 zijn afgerond. 

M3D4 

10. Keuzedelen Resultaat van het keuzedeel. M2D2, M2B2 en M2H2 
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1. BPV (Beroepspraktijkvorming) 
 

De BPV moet met een voldoende afgesloten worden. Dit betekent dat je van alle BPV-

periodes de volgende stukken moet hebben ingeleverd: 

• BPV-eindbeoordeling door BPV bedrijf 

• BPV-urenlijst 

• POK (praktijkovereenkomst) 

BPV-eindbeoordeling: deze beoordeling moet voldoende zijn om je BPV-periode af te 

ronden. Voldoende betekent een 5,5 of hoger. De eindbeoordeling moet ondertekent zijn 

door je BPV-begeleider. 

BPV-urenlijst: het aantal uren dat je verplicht moet maken is verschillend per opleiding en 

per periode. Om je BPV-periode af te ronden moet je minimaal aan deze verplichte uren 

voldoen. De urenlijst moet ondertekend door jou en je BPV-begeleider ingeleverd worden 

op school. 

POK: per BPV-periode ontvang je een POK. Deze moet ondertekend door jou en het BPV-

bedrijf ingeleverd worden op school. Zonder ingeleverde POK is je BPV niet geldig. 

 

 

2. LB (Loopbaan en Burgerschap) 
 

Loopbaan en burgerschap is een exameneis voor alle opleidingen en niveaus.  

 

Om LB af te kunnen ronden moet je aan de volgende eisen hebben voldaan: 

• Je moet deel hebben genomen aan de burgerschapsweken. Ben je (deels) afwezig 

geweest dan dien je een vervangende opdracht te doen. 

• Je moet het aantal burgerschapspunten behorende bij jouw opleiding behalen. Dit 

betekent per leerjaar: 1 punt voor de politiek-juridische dimensie, 1 punt voor de 

economische dimensie, 1 punt voor de dimensie vitaal burgerschap en 2 punten voor 

de sociaal-maatschappelijke dimensie. 

• Je moet deel hebben genomen aan de lessen ‘sollicitatietraining’ en deze hebben 

afgerond. 

 

Op je PD is zichtbaar of je aan deze eisen hebt voldaan.  
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3. PD  
 
PD 

Voordat je deel mag nemen aan een proeve moet je PD (prestatiedossier) op orde zijn. Wat 

“op orde zijn” precies voor jou betekent lees je hieronder:  

 

Niveau 3 en 4  

Alle kerntaken binnen je vakrichting moeten met een ‘behaald ‘zijn afgesloten. 

Hiervoor moet het gemiddelde van de onder de kerntaak vallende werkprocessen 

(WP) met minimaal een 5,5 moeten worden afgerond. Daarnaast moeten, indien 

voor jouw opleiding van toepassing de ondersteunende beroepsvereisten gemiddeld 

met een 5,5 worden afgerond. Onder ondersteunende beroepsvereisten vallen 

bijvoorbeeld economie en biologie.  

Voor de toetsen binnen een werkproces of beroepssituatie geldt dat alle toetsen 

gemaakt moet worden. Een onvoldoende voor een toets mag mits dit 

gecompenseerd wordt en het gemiddeld een 5,5 of hoger voor het werkproces of 

beroepssituatie oplevert. 

 

Niveau 2 

Je PD heb je afgerond wanneer je niet meer dan 20% van het aantal  vakken een 

berekende 5 staat. Van alle onderdelen van je vakrichting mag je maar 1 berekende 5 

hebben. Een 4 een lager telen voor 2 berekende vijven. 

 

 

Mocht je voor een onderdeel uit je PD een onvoldoende hebben of er ontbreekt een 

onderdeel of er staat nog een 0 in je PD dan kun je dat onderdeel herkansen tijdens één van 

de  herkansingsmomenten zoals vermeld in het jaarrooster op peppels en op de website.  

Let op dat je dit op tijd doet zodat je je PD hebt afgerond voordat je proeve start!! 

 

 

Wanneer je PD niet op orde is, mag je niet op voor je Proeve 
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4. Proeve 
 

Afhankelijk van je opleiding doe je één of meer PvB’s (proeve van bekwaamheid) tijdens je 

opleiding. De laatste proeve rond je af aan het eind van je opleiding nadat je PD op orde is. 

In een aantal gevallen duurt een proeve zo lang dat je er al mee start voor dat je 

prestatiedossier is afgerond. Mocht je PD alsnog niet op tijd in orde zijn, dan wordt de 

proeve nietig verklaart. 

 

Hieronder vind je een lijst met de te behalen proeves per opleiding.  

Opleiding Klas Naam Proeve 

Groen  M2H2 Onderhoud groen   

WP-examen Aanleg   

M3G3, M3H3 Onderhoud particulier groen 

Aanleg tuin 

Meewerkend voorman hoveniersbedrijf 

M3G4 Outdoor Manager I   

Outdoor Manager II   

Outdoor Manager III   

Dier  M2D2 Dieren verzorgen 

M3D3 Allround dierverzorger 

WP-examen Voorplanting 

WP-examen Klachten behandelen 

M3D4 Allround dierverzorger 

Ondernemen (recreatiedieren) 

WP-examen Voorplanting 

WP-examen Klachten behandelen 

WP-examen Aansturen medewerkers 

Paard M3P3 Verzorgen recreatiedieren 

  Uitvoeren publieksactiviteit 

 M3P4 Verzorgen recreatiedieren 

  Aansturen publieksactiviteit 

  Ondernemingsplan (recreatiedieren) 

TB M3T4 Milieu-onderzoeker 

Styling M3S3 Basic Styling 

Creative Styling   

M3S4 Show Design  

Top Design   

Bloemist M2B2 Beroepsproeve Medewerker bloemist  

M3B3 Senna’s shop 
Onder sommige proeves hangt aanvullend bewijsmateriaal. Dit is als het ware een deel van je 

proeve, welke je al eerder in de opleiding wordt afgenomen. Wanneer dit het geval word je daar 

voor die tijd door een docent, je SLB’er of de teamcoördinator over geïnformeerd. 
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5. Nederlands 
 

Voor Nederlands moet iedere examenkandidaat deelnemen aan de Centraal Ontwikkelde 

Examens (COE). Deze door het Cito-ontwikkelde digitale examens zijn verplicht. Het COE-

examen is voor de onderdelen lezen en luisteren en  bepaalt voor 50% het eindcijfer voor 

Nederlands. Daarnaast zijn er voor drie onderdelen schoolexamens, te weten voor schrijven, 

spreken en gesprekken voeren. Het gemiddelde hiervan bepaalt de andere 50 % van je 

eindcijfer. 

De weging van de onderdelen is als volgt: 

Lezen  Luisteren Schrijven  Spreken  Gesprekken voeren   

50% 50 % 

 

De planning voor de COE staat verderop in deze handleiding. 

De onderdelen van de schoolexamens worden in je voorlaatste jaar en / of in je laatste jaar 

afgenomen. Dit gebeurt tijdens vaste momenten in het jaar. De docent Nederlands zal je op 

de hoogte brengen van deze momenten. 

Deelnemers op niveau 2 en 3 doen examen op 2F niveau en hierbij geldt dat je voor de vijf 

onderdelen volgens bovenstaande berekening  minimaal een 5 als eindresultaat moet halen. 

 

Deelnemers op niveau 4 doen examen op niveau 3F en hierbij geldt dat je voor Nederlands 

minimaal een 5 gemiddeld moet halen. Maar let op: haal je voor Nederlands een 5, dan 

moet je voor Engels minimaal een 6 halen. 
 

 

 

 

6. Rekenen 
 

Het examen rekenen bestaat voor alle examenkandidaten uit een Centraal Ontwikkelde 

Examens (COE).  

Voor zowel niveau 2, 3 als 4 is deelname aan het examen verplicht maar het resultaat is nog 

niet van invloed  op het wel of niet slagen. Dus ook met een onvoldoende voor rekenen kun 

je dit jaar slagen. Het eindresultaat wordt wel vermeld op het aanhangsel bij je diploma. 

De planning voor de COE staat verderop in deze handleiding. 
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7. Engels 
 

Niveau 2 en 3 doen examen in de vijf onderdelen van Engels. Dit zijn  lezen, luisteren, 

schrijven, spreken en gesprekken voeren. Dit zijn allen schoolexamens. De schoolexamens 

vinden plaats tijdens je laatste schooljaar. 

Voor niveau 3 deelnemers van Bloem en Styling, geldt dat ze voor Engels minimaal een 5 

(afgerond) moeten behalen.  

 

De BBL opleiding doet geen examen in Engels. 

 

Niveau 4 doet, naast de schoolexamens voor schrijven, spreken en gesprekken voeren, een 

Centraal Ontwikkelde Examens (COE) voor lezen en luisteren. Voor niveau 4 deelnemers 

geldt dat je voor Engels minimaal een 5 moet halen. Maar let op: haal je voor Engels een 5, 

dan moet je voor Nederlands minimaal een 6 halen. 

De schoolexamens vinden plaats gedurende de laatste 2 schooljaren. 

De planning voor de COE staat verderop in deze handleiding 

De weging van de onderdelen is als volgt: 

Lezen  Luisteren Schrijven  Spreken  Gesprekken voeren   

 50% 50% 

 

 
8. Duits 

Examinering Duits geldt alleen voor 3G4 en de van afname vindt plaats tijdens de les 

Duits.Voor examenkandidaten uit 3G4 geldt dat het gemiddelde voor Duits een 5 (afgerond) 

of hoger moet zijn voor de 5 onderdelen van Duits om te kunnen slagen. De onderdelen zijn 

lezen en luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren. 

 

9. Kennisexamen 
Deelnemers van Dierverzorging niveau 4 moeten een kennisexamen hebben gedaan waarin 

al hun theoretische dierkennis wordt getoetst. Dit landelijke examen vindt op een vast 

moment in het jaar plaats en moet met een 6 (afgerond) worden behaald 

 
10. Keuzedelen 

Examineren van keuzedelen is dit jaar alleen van toepassing op niveau 2. Keuzedelen worden 

afgesloten met een cijfer. Het behalen van een resultaat is verplicht. De hoogte van het cijfer 

is echter niet van invloed op het zakken of slagen. 

 

 

  



 

 

COE planning 2017-2018 
 

 

Poging 1 

Niveau Onderdeel  Week Data 

Niv. 2 en 3 2F Nederlands en 

Rekenen 

Week 4 

(22- 26 jan.) 

 

Onder voorbehoud: 

Nederlands donderdag 25 jan. 

Rekenen vrijdag 26 jan. 

 

Niv. 4  3F Nederlands en 

Rekenen 

Engels B1 en B2 

Week 5 

(29 jan. -2 feb.) 

Onder voorbehoud: 

Nederlands maandag 29 jan. 

Rekenen dinsdag 30 jan. 

Engels B1 woensdag 31 jan. 

Engels B2 donderdag 2 feb. (evt. 

woensdag 31 jan.) 

 

 

 

Poging 2 
Niveau Onderdeel  Week Data 

Niv. 2 en 3   2F Nederlands en 

Rekenen 

Week 13 

(26 – 30 mrt) 

Onder voorbehoud: 

Nederlands maandag 26 mrt 

Rekenen dinsdag 27 mrt 

 

Niv. 4   3F Nederlands en 

Rekenen 

Engels B1 

Week 13 

(26 – 30 mrt) 

Onder voorbehoud: 

Nederlands woensdag 28 mrt 

Rekenen donderdag 29 mrt 

Engels B1 vrijdag 30 mrt 
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Herkansingen 
 

Er zijn verschillende herkansingsmogelijkheden, te weten:  

• Voor wat betreft de COE-examens Nederlands (lezen en luisteren), rekenen en Engels 

(lezen en luisteren) zijn dit data die landelijk vastgesteld zijn en zijn te vinden in de 

COE planning op de vorige bladzijde. 

• Voor de instellingsexamens van Nederlands en Engels (schrijven, spreken en 

gesprekken voeren) staan de herkansingen gepland in week 17, van 23 t/m 26 april). 

• Voor andere onderdelen (toetsen e.d.) kan je gebruik maken van de 

herkansingsmomenten die vermeld zijn in het jaarrooster of voor bijvoorbeeld een 

mondeling maak je afspraken met de docent. 

• Een PvB mag je ook éénmalig herkansen. De datum hiervoor wordt in overleg met de 

betrokken vastgesteld. 

Ben je tijdens een examenmoment ongeoorloofd afwezig dan verspil je een 

examenmoment! 

 

Diplomering 
 

Wanneer je alle examenonderdelen met succes hebt afgerond en aan de gestelde eisen 

voldaan hebt, zal de CEC (Centrale Examen Commissie) officieel vaststellen dat je geslaagd 

bent. De CEC-vergadering zal plaatsvinden op woensdag 11 juli 2018. Op het einde van deze 

dag wordt je gebeld door je SLB’er of je geslaagd of 

niet. 

De diploma’s worden uitgereikt op maandag 16 juli 

en dinsdag 17 juli 2018.   

Op het moment dat de CEC heeft vastgesteld dat je 

geslaagd bent, krijg je een uitnodiging voor de 

feestelijke diploma-uitreiking. 

Zorg ervoor, dat wanneer je je diploma hebt behaald en je niet verder gaat studeren, je tijdig 

je studiefinanciering en OV-reisproduct stop zet. Hoewel de diplomering gepland staat op 16 

en 17 juli, wordt je diploma op 11 juli vastgesteld. Dit is ook de laatste officiële datum dat je 

bent ingeschreven op Aeres MBO Almere. Dit betekent dat je over juli nog recht hebt op 

studiefinanciering, maar daarna niet meer. Zet tijdig via DUO je studiefinanciering en OV-

reisproduct stop en voorkom zo dat je terug moet betalen. 
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Niet geslaagd 
 

Wanneer je niet aan alle eisen hebt voldaan en dus niet in aanmerking komt voor je diploma 

betekent dit het volgende:  

• Je doet het hele jaar over met daarbij horende lessen, toetsen, BPV enzovoort. 

• Je verlaat de school zonder een diploma (in overleg met de teamcoördinator en 

decaan). Zorg dat je goed geïnformeerd wordt over wat dit betekent voor 

bijvoorbeeld je studiefinanciering. 

 

  

Klachten: 
 

Heb je klachten over je examen dan meld je dat bij de betreffende docent. Kom je er met 

hem of haar niet uit, dan kun je contact opnemen met de examencoördinator. Kom je ook 

dan niet tot overeenstemming, neem dan contact op met de teamleider of directeur.  

Wordt de klacht niet opgelost dan kun je een officiële klacht indienen en die procedure staat 

beschreven in de “Onderwijs- en examenregeling (OER) 2017-1208” van Aeres MBO, te 

vinden op de website van Aeres MBO Almere, onder deze link:  

https://www.aeresmbo.nl/over-aeres-mbo/regelingen-en-statuten 

 

Wanneer je vragen en opmerkingen hebt over de COE-examens van taal en rekenen kan je  

daarvoor ook terecht bij  de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB). JOB heeft 

speciaal voor de centraal ontwikkelde examens een website ontwikkeld en een klachtenlijn 

ingesteld. 

 

Reglement  
 

Ben je benieuwd naar het examenreglement, dan is ook deze te vinden op de website van 

Aeres MBO Almere onder bovengenoemde link. Het document waarin het regelement staat 

beschreven heet: ‘Protocol centrale examens’. 

Overige informatie en richtlijnen over examens zijn via dezelfde link te vinden onder 

‘Handboek examinering Aeres MBO 2017-2018’. 


