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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 (PD) hebben afgerond om je 
(laatste) proeve 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.  

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 samenvatting 
 

Wanneer je een diploma wilt behalen moet je aan een aantal eisen voldoen. De eisen zijn 
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 eindbeoordeling,  urenlijst en POK 

van alle BPV-periodes uit je gehele 
opleiding moeten zijn ingeleverd 

Alle opleidingen 

2. LB  
(Loopbaan & 
Burgerschap) 

Alle Burgerschapspunten moeten zijn 
behaald en je hebt deelgenomen aan 
de burgerschapsweken/dagen 

Alle opleidingen 

3. Nederlands • Lezen en luisteren: centraal 
examen (CE) 

• Schrijven (schoolexamen) 
• Spreken (schoolexamen) 
• Gesprekken voeren 

(schoolexamen) 

Alle opleidingen 

4. Rekenen Centraal examen (CE) Alle opleidingen 
5. Engels • Lezen en luisteren: centraal 

examen (CE) 
• Schrijven (schoolexamen) 
• Spreken (schoolexamen) 
• Gesprekken voeren 

(schoolexamen) 

Niv. 4 opleidingen en 
opleidingen met Engels 
als keuzedeel 

6. Beroepsgerichte 
examens 

 

De proeve(s), werkprocesexamen(s), 
vaardigheidsexamen en kennisexamen 
behorende bij je opleiding moet(en) 
met een voldoende of goed zijn 
beoordeeld.  

Alle opleidingen,  
afhankelijk van de 
opleiding 1 of 2 
proeves, WPE’s, VHE 
en kennisexamen 

7. Keuzedelen Per keuzedeel wordt er een examen 
afgenomen. Afhankelijk van je 
opleiding en keuze kunnen dit 1, 2, 3 
of 4 keuzedeelexamens zijn 

Alle opleidingen 
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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 (volledig ingevuld formulier) 
• BPV-urenlijst 
• POK (praktijkovereenkomst) 

BPV-eindbeoordeling: Dit formulier moet volledig zijn ingevuld en de beoordeling moet 
voldoende (of een een 5,5 of hoger) zijn om je BPV-periode af te ronden. De eindbeoordeling 
moet ondertekent zijn door je BPV-begeleider en ingeleverd worden bij je SLB’er. 

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 bij 
je SLB’er. 

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 en vanaf schooljaar 2021-
2022 aan de burgerschapsdagen. Ben je (deels) afwezig geweest dan dien je een 
vervangende opdracht te maken.  
Door covid-19 is de burgerschapsweek in het leerjaar 2019-2020 en 2020-2021 komen 
te vervallen, hiervoor is vrijstelling verleend. 

• 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. 

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

Voor Nederlands moet iedere examenkandidaat deelnemen aan de Centrale Examens (CE). 
Deze door Cito ontwikkelde digitale examens zijn verplicht. Het CE betreft de onderdelen 
lezen en luisteren en bepaalt voor 50% het eindcijfer voor Nederlands.  

De afname momenten van de CE’s staan verderop in deze handleiding. 

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 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 de exacte datum en tijdstip. 

De weging van de onderdelen is als volgt: 
Lezen  Luisteren Schrijven  Spreken  Gesprekken voeren    

50% 50 % 
 
Studenten op niveau 2 en 3 doen examen op 2F niveau en hierbij geldt dat je gemiddeld 
voor de vijf onderdelen volgens bovenstaande berekening minimaal een 5 als eindresultaat 
moet halen. 
 
Studenten 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. 
 
 
 

4. Rekenen 
 

Het examen rekenen bestaat voor alle examenkandidaten uit een Centraal Examen (CE).  

Voor zowel niveau 2, 3 als 4 is deelname aan het examen verplicht maar het resultaat is 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 cijferaanhangsel bij je diploma. 

Studenten op niveau 2 en 3 doen examen op 2F niveau. 
Studenten op niveau 4 doen examen op niveau 3F 
 
De afname momenten van de CE’s staan verderop in deze handleiding. 
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5. Engels 
 

Voor niveau 2 en 3 (m.u.v. de BBL) is Engels een keuzedeel. Voor het keuzedeel doe je 
examen in vijf onderdelen van Engels. Dit zijn  lezen, luisteren, schrijven, spreken en 
gesprekken voeren. Voor lezen en luisteren is er een centraal examen, de overige examens 
zijn schoolexamens. 
 
Keuzedelen worden afgesloten met een cijfer. Het behalen van een resultaat is verplicht. Je 
bent dus verplicht examen te doen voor alle onderdelen. Voor studenten die in het 
schooljaar 2019-2020 zijn gestart is de hoogte van het cijfer niet van invloed op het zakken 
of slagen. Voor studenten die zijn gestart in het schooljaar 2020-2021 is het cijfer wel van 
invloed op het zakken of slagen. Meer informatie hierover is te vinden in het hoofdstuk 
‘Keuzedelen’. 
 
Niveau 4 doet, naast de schoolexamens voor schrijven, spreken en gesprekken voeren, een 
Centraal Examen (CE) voor lezen en luisteren. Voor niveau 4 studenten 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 docent Engels zal je 
op de hoogte brengen van de exacte datum en tijdstip. 

De afname momenten van de CE’s staan verderop in deze handleiding. 

De weging van de onderdelen is als volgt: 

Lezen  Luisteren Schrijven  Spreken  Gesprekken voeren    

 50% 50% 
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6. Beroepsgerichte examens 
 

Afhankelijk van je opleiding heb je één of meer beroepsgerichte examens. Een 
beroepsgericht examen kan zijn een proeve, een werkprocesexamen (WPE), een 
vaardigheidsexamen (VHE) of een kennisexamen. Dit is voor elke opleiding anders, maar elke 
opleiding kent in ieder geval een proeve. De (laatste) proeve rond je af aan het eind van je 
opleiding, nadat je PD op orde is. 
 
Hieronder vind je een lijst met per opleiding de beroepsgerichte examens.  
 

Opleiding en 
niveau 

Crebo-
code 

Naam Proeve / WPE / Kennisexamen 
/ Vaardigheidsexamen 

Dierverzorging  
niv. 2 

25580 Medewerker dierverzorging Proeve 1 

Dierverzorging 
niv. 3 

25579 Vakbekwaam medewerker 
dierverzorging 

Proeve 1 
WPE voortplanting 

Dierverzorging 
niv. 4 

25576 Bedrijfsleider dierverzorging Proeve 1 
Proeve 2 
WPE voortplanting 
1 CE BhvD (vaardigheids- en 
kennisexamen) 

Groen ruimte 
niv. 2 

25621 Medewerker hovenier Proeve 1 
WPE 1 

Groen ruimte 
niv. 3 

25455 Vakbekwaam hovenier Proeve 1 
WPE 1 
Kennisexamen 1 

Groene 
ruimte niv. 4 

25454 Opzichter/uitvoerder groene ruimte Proeve 1  
Kennisexamen 1 
Vaardigheidsexamen 1 

Paardensport 
en houderij 
niv. 3 

25470 Vakbekwaam medewerker 
paardensport en –houderij 

Proeve 1 
Proeve 2 
WPE 1 

Paardensport 
en houderij 
niv. 4 

25468 Bedrijfsleider paardensport en –
houderij 

Proeve 1 
Proeve 2 
WPE 1 
WPE 2 
Kennisexamen 

Toegepaste 
biologie 
 

25581 Onderzoeker leefomgeving Proeve 1 

Voeding  25464 Vakexpert voeding en voorlichting Proeve 1 
Proeve 2 
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Proeve, WPE en VHE 
Een proeve, werkprocesexamen (WPE) en een vaardigheidsexamen (VHE) zijn 
praktijkgerichte examens waarin je opdrachten uitvoert die te maken hebben met de 
beroepspraktijk waar je voor wordt opgeleid.  
In een proeve worden werkprocessen en kerntaken beoordeeld. Een WPE is gericht op één 
of enkele werkprocessen. Bij een VHE laat je zien dat je specifieke vaardigheden beheerst. 
Assessoren (beoordelaars) observeren je tijdens de uitvoering van de beroepsproeve, het 
werkprocesexamen of het vaardigheidsexamen en komen vervolgens tot een beoordeling. 
Ze zullen daarnaast ook een examengesprek met je voeren om tot een goed oordeel te 
kunnen komen. In dit examengesprek kunnen onderdelen die in het praktijkgedeelte aan 
bod zijn gekomen worden bevraagd, bijvoorbeeld waarom je een bepaalde keuze tijdens de 
uitvoering hebt gemaakt.  
 

Deelname beroepsproeve 
Voordat je deel mag nemen aan je laatste proeve moeten, wanneer op jouw opleiding van 
toepassing, alle WPE’s en VHE’s met minimaal een voldoende zijn afgerond.  
Daarnaast moet je PD (prestatiedossier) op orde zijn. Wat “op orde zijn” precies betekent 
lees je hieronder:  

Je mag voor maximaal 20 procent van de thema’s een berekende 5 hebben gehaald. 
Een 4 of lager telt voor twee berekende vijven. De thema’s die behoren bij de 
algemeen vormende vakken (taal en rekenen) tellen hierbij niet mee. 

 
In een aantal gevallen duurt een proeve zo lang dat je er al mee start voordat je 
prestatiedossier is afgerond. Je start je proeve dan onder voorbehoud. Mocht je PD alsnog 
niet op tijd in orde zijn, dan wordt de gestarte proeve niet afgerond. 
 
Mocht je voor een onderdeel uit je PD een onvoldoende hebben, dan kun je dat onderdeel 
herkansen tijdens één van de  herkansingsmomenten zoals vermeld in het jaarrooster op de 
website. Het laatste herkansingsmoment voor diplomakandidaten is 23 mei!  
 
Wanneer je PD niet op orde is, mag je niet op voor je eindproeve! 
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Kennisexamen 
In een kennisexamen word je theoretische kennis getoetst. Dit examen wordt digitaal 
afgenomen. Binnen je opleiding zijn er vaste momenten in het jaar vastgelegd waarop de 
examens mogen worden aangeboden.  

Per vakrichting wordt je op de hoogte gebracht van de afnamemomenten van de 
kennisexamens. 

Kennisexamens gelden voor de opleidingen dierverzorging niveau 4, paardensport en –
houderij niveau 4 en groene ruimte niveau 3 en 4. 

 

 

 
7. Keuzedelen 

 

In het 1e leerjaar heb je de mogelijkheid gekregen om te kiezen uit verschillende keuzedelen. 
Afhankelijk van je opleidingsduur en de keuze die je hebt gemaakt, volg je een verplicht 
aantal keuzedeeluren. Meestal zijn dit 2 of 3 keuzedelen. Voor elke keuzedeel moet je 1 of 
meer examens doen. Het behalen van een resultaat en dus de deelname aan een examen is 
verplicht.  

Ben je gestart in schooljaar 2019-2020 dan is het resultaat van de keuzedelen niet van 
invloed op je diplomeren. Dus ook al zijn alle resultaten van jouw keuzedelen onvoldoende, 
dan kan je toch slagen. 

Ben je gestart in schooljaar 2020-2021 dan moeten de keuzedelen ‘behaald’ zijn om te 
kunnen slagen. Behaald betekent: 

• Het gemiddelde resultaat moet een 6 of een voldoende zijn; 
• Minimaal de helft moet tenminste een 6 of voldoende zijn; 
• Het resultaat mag nooit lager dan een 4 zijn (een onvoldoende waardering staat gelijk 

aan een 4) 
 

Een met voldoende of hoger behaald keuzedeel wordt vermeld op je diploma. De resultaten 
van al je keuzedelen worden vermeld op je cijferaanhangsel. 

 
 

  



 
 

Planning AVO examens 2021-2022 
 

Week Datum Examen 

40 4-8 oktober IE Engels spreken (niv.3 en 4) 
41 11-15 oktober IE Nederlands schrijven (niv. 3 en 4) 
51 20-24 december IE Nederlands schrijven (niv.2) 
4 24- 28 januari CE Nederlands, rekenen en Engels (alle opleidingen) 
7 14-18 februari IE Nederlands spreken niv.2  
  IE Nederlands gesprekken voeren (niv. 3 en 4) 
9 en 10 28 februari-11 maart IE Engels schrijven (niv.3 en 4) 
12 21-25 maart Herkansing CE Nederlands, rekenen en Engels (alle 

opleidingen) 
15 11-15 april Herkansingen IE’s Nederlands en Engels 
20 16-20 mei Finale herkansing CE Nederlands, rekenen en Engels 

(alle opleidingen) 
21 23 mei Laatste herkansingsmogelijkheid PD onderdelen 

 
 

Herkansingen 
 

In principe geldt dat je voor elk examenonderdeel twee examenmogelijkheden krijgt. Je hebt 
een 1e poging en een herkansingsmogelijkheid. Ook wanneer je een voldoende hebt 
behaald, maar je je resultaat wilt verbeteren, heb je recht op een herkansing. 

Je kunt herkansen voor verschillende onderdelen, te weten:  

• Centrale examens Nederlands (lezen en luisteren), rekenen en Engels (lezen en 
luisteren). De examens kunnen alleen worden afgenomen op momenten  die 
landelijk vastgesteld zijn en zijn te vinden in de hierboven genoemde planning. 

• Voor de instellingsexamens van Nederlands en Engels (schrijven, spreken en 
gesprekken voeren) maak je voor een herkansing een afspraak met de docent van 
het desbetreffende vak. De herkansingen staan gepland in week 15. 

• Voor onderdelen uit je PD (toetsen e.d.) kun je gebruik maken van de 
herkansingsmomenten die vermeld zijn in het jaarrooster of voor bijvoorbeeld een 
mondeling maak je afspraken met de docent. De laatste mogelijkheid is op 23 mei. 

• Een proeve, werkprocesexamen en vaardigheidsexamen mag je ook éénmalig 
herkansen. De datum voor de herkansing wordt in overleg met de betrokkenen 
vastgesteld. Voor sommige proeves staan vaste herkansingsmomenten gepland. 

• Voor kennisexamens kun je gebruik maken van een vast herkansingsmoment. De 
data hiervoor zijn bekend bij de vakrichtingen. 

Ben je tijdens een examenmoment ongeoorloofd afwezig dan verspil je een 
examenmoment!  
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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 6 juli 2022. Op het einde van deze 
dag wordt je gebeld door je SLB’er of je geslaagd 
bent of niet. 

De diploma’s worden uitgereikt op dinsdag 12 juli 
20220(datum onder voorbehoud).   

Op het moment dat de CEC heeft vastgesteld dat je 
geslaagd bent, krijg je een uitnodiging voor de 
feestelijke diploma-uitreiking. 

 

BELANGRIJK 

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 diploma-uitreiking gepland staat 
op 12 juli, wordt je diploma op 6 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 of assessor. 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. De procedure 
hiervoor staat beschreven in de “Onderwijs- en examenregeling (OER) 2021-2022” van Aeres 
MBO, te vinden op de website van Aeres MBO, onder deze link:  
https://www.aeresmbo.nl/over-aeres-mbo/regelingen-en-statuten 

Wanneer je vragen en opmerkingen hebt over de Centrale examens van taal en rekenen kun 
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 onder de link: https://www.aeresmbo.nl/over-aeres-mbo/regelingen-en-
statuten. Het document waarin het regelement staat beschreven heet: ‘Protocol centrale 
examens taal en rekenen mbo’. 

Overige informatie en richtlijnen over examens zijn via dezelfde link te vinden onder 
‘Handboek examinering Aeres MBO’. 


