
 

 

 

 

 

 

Onderwijs- en Examen Reglement 

Zorg en Welzijn 

Kindprofessional  

Pedagogisch Werk 23258 

 
Pedagogisch Medewerker kinderopvang 25696 

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 25697 
Onderwijsassistent 25698 

 

BOL-regulier/ BOL-volwassenen/ BBL 

Cohort: 2022 
 

 

 

 



 

OER - Pedagogisch Werk 23258, 25696, 25697 en 25698 - cohort 2022 1 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Voorgenomen besluit vaststelling Format door College van Bestuur  dd:  
Instemming Studentenraad Format      dd:  
Definitieve vaststelling Format College van Bestuur   dd: 
 

 

 

 

 

 



 

OER - Pedagogisch Werk 23258, 25696, 25697 en 25698 - cohort 2022 2 

 

Voorwoord 

Als je ergens aan begint, wil je goed geïnformeerd zijn. Deze Onderwijs- en Examenregeling (OER) 
beschrijft hoe het onderwijs en de examinering van de onderstaande opleidingen formeel is 
geregeld: 

Pedagogisch Werk 23258 

• Pedagogisch Medewerker kinderopvang – 25696 - cohort 2022                                                                

• Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker – 25697 - cohort 2022                                                    

• Onderwijsassistent – 25698 - cohort 2022 

Dit document is gepubliceerd op www.scalda.nl. 

Op deze website vind je op de pagina’s ‘studeren bij Scalda’ alle algemene informatie over het 
studeren bij Scalda en de bijbehorende wettelijk voorgeschreven documenten. Op deze pagina’s 
worden ook alle begrippen die we in het mbo gebruiken voor je uitgelegd. De informatie op deze 
pagina’s van onze website maakt integraal onderdeel uit van de OER.   

De praktische informatie over je opleiding en de locatie waar je onderwijs volgt, vind je in de 
opleidingsgids. Deze is gepubliceerd in onze elektronische leer omgeving (via het pad: Cumlaude- 
studieroutes – algemene documentatie 2022 – opleidingsgids). 
 
Als je nog een vraag hebt waar je geen antwoord op kunt vinden, aarzel dan niet om contact met ons 
op te nemen. Dat kan via het contactformulier op de website van Scalda en tijdens je opleiding kun je 
met al je vragen ook bij je studieloopbaancoach terecht. 

 
datum ondertekening: 18-7-2022 
  
   
  
  
  
naam directeur: Mevrouw I. de Rijke, 

                                  

  
geldig tot: 1-7-2027 
  
 
 
Scalda  
Vlietstraat 11a  
4535 HA  TERNEUZEN 
0115 64 16 00 
www.scalda.nl 
info@scalda.nl 
  

 

http://www.scalda.nl/
https://www.scalda.nl/studeren-bij-scalda/informatie-over-studeren
https://portal.scalda.nl/ords/f?p=221:201:0
http://www.scalda.nl/
mailto:info@scalda.nl
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1. Visie op de opleiding  

1.1 Missie en visie van Scalda 

Onze missie: jij haalt het beste uit jezelf 

Wij leiden je zo op, dat je het in de maatschappij en in je beroep goed doet. We helpen jou het beste 
uit jezelf te halen en stimuleren je zelfs boven jezelf uit te stijgen: excellent te zijn. In een prettige, 
gestructureerde en mensgerichte leeromgeving helpen wij jou (verder) in jouw professionele én in je 
persoonlijke ontwikkeling. Zo streven we ernaar dat een steeds groter deel van onze opleidingen in 
onafhankelijke benchmarks beoordeeld wordt als behorend tot de beste van Nederland. 

Onze visie: kwaliteit vanuit onze waarden 

Wij geven je onderwijs met persoonlijke aandacht en betrokkenheid. We helpen je niet alleen een 
echte vakvrouw of –man te worden, maar helpen je ook bij je persoonlijke ontwikkeling. Als student 
op Scalda leer je een vak en andere zaken die je nodig hebt om goed in de maatschappij te kunnen 
functioneren. Je mag een hoge kwaliteit verwachten van ons onderwijs, onze organisatie en van de 
informatie die je krijgt en je mag ons hierop aanspreken: we streven naar duidelijkheid. Je krijgt van 
bevlogen medewerkers in een prettige, gestructureerde en mensgerichte omgeving de aandacht en 
begeleiding die je nodig hebt en je kunt binnen de onderwijsomgevingen gebruik maken van goede 
faciliteiten. Wij verwachten dan wel dat je je als student volledig inzet. 

Wij ontwikkelen met veelzijdig onderwijs van hoge kwaliteit een school die klaar is voor de toekomst. 
We oriënteren ons daarvoor op de economische, demografische en maatschappelijke ontwikkelingen 
in en rondom Zeeland. Door de veelzijdigheid van ons onderwijs hebben onze studenten veel 
keuzemogelijkheden. 

Wij versterken ons onderwijs door samen te werken met regionale bedrijven, instellingen en 
overheden, wat leidt tot gezamenlijke trajecten waar studenten, medewerkers, werkgevers en 
andere belanghebbenden trots op kunnen zijn. Daarbij pakken we vanuit onze ondernemende 
instelling kansen, zo lang die bedrijfseconomisch verantwoord zijn. Door samenwerking houden we 
ons onderwijs voor studenten met uiteenlopende achtergronden en ondersteuningsvragen 
toegankelijk. 

In het schema op de pagina 6 hebben we uitgewerkt hoe we deze missie en visie voor jouw opleiding 
in de praktijk vorm geven. 
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1.2 Visie op de opleiding Kindprofessional  
In nauwe samenwerking met het werkveld streven wij naar een breed inzetbare Kindprofessional 
met specialistische kennis in 1 of meerdere uitstroomprofielen. Dit betreft:  

• Pedagogisch Medewerker kinderopvang niveau 3 

• Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker niveau 4 

• Onderwijsassistent niveau 4 

• Dubbelkwalificatie: Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker niveau 4 én 
Onderwijsassistent niveau 4.  

Aan de start van de opleiding staat centraal hoe jij als student mede-eigenaar kan worden van jouw 
opleiding. We vinden het belangrijk dat je je leerstijl leert kennen en ontwikkelen en je jezelf 
verantwoordelijk voelt voor jouw leerproces.  En studievoortgang.  

Maatwerk is ons uitgangspunt: we bieden de mogelijkheid om nominaal, versneld of vertraagd de 
opleiding te volgen. We doen dit altijd in samenspraak met jou, het opleidingsteam en de BPV-plek.   
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2. Het onderwijs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  
 

•  
•  
• Brede basisfase met BPV in 

lintvorm 
• Eind semester 2 definitieve 

keuze voor uitstroomprofiel 
• Vervolg- en eindfase programma 

afgestemd op uitstroomprofiel  
• maatwerk-begeleiding en 

ondersteuning,  
• Leren in de praktijk met 

vaardigheids/WPL-opdrachten 
en stageopdrachten 

• Concentrische opbouw van 
eenvoudig naar complex 

• Leerlijnen ipv vakken 

 

• Inzetbaar in een kindcentrum, 
kinderopvang, integraal 
kindcentrum, basisonderwijs, 
speciaal onderwijs, voortgezet 
onderwijs 

• Werken met een groep kinderen 
afkomstig uit alle lagen van de 
bevolking 

• Begeleiden van kinderen bij hun 
ontwikkeling 

• Samen werken met collega’s in 
een team 

• Werkzaamheden afstemmen 
 
•  

 

• Met kinderen willen werken 
• Leren in een individueel 

maatwerktraject qua 
opleidingstempo, manier en 
volgorde van leren, plaats en tijd 
van leren, wijze van leren en in 
niveau van leren 

• Leren op school en in de praktijk 

 

 
 
 
 
• Ontwikkelingsgerichte toetsing 

als voorwaarde voor deelname 
aan (deel)examen(s) 

• Examenleverancier is 
Prove2Move 

• Examinering in de praktijk  
• Weging elk examen telt 1 keer 
• Generieke vakken, LOB en 

burgerschap 
• Dubbel kwalificering mogelijk  

 

Kenmerken 
student

kenmerken 
opleiding en 

beroep

Opzet 
opleiding

Opzet 
examinering
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De opleidingen die vallen onder Kindprofessional, maken deel uit van de kwalificatiestructuur mbo. 
Op de website van Scalda vind je meer informatie over het mbo. Elke mbo-opleiding is beschreven in 
een kwalificatiedossier. In het kwalificatiedossier lees je bijvoorbeeld: Wat houdt het beroep precies 
in? Welke inhoudelijke eisen stelt de minister? Zijn er speciale wettelijke of branche-eisen? Welke 
plaats heeft de opleiding in het mbo? Kan ik nog verder leren? Wil je hierover meer lezen dan kan dat 
in het ‘register kwalificaties’ op www.kwalificatiesmbo.nl.  
Kijk bij het kwalificatiedossier van jouw opleiding door te zoeken op het crebonummer van jouw 
opleiding: 

• Pedagogisch Medewerker kinderopvang - 25696  

• Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker - 25697 

• Onderwijsassistent - 25698   

Elke opleiding die wordt beschreven in het kwalificatiedossier bestaat uit een basisdeel, een 
profieldeel en keuzedelen. Deze drie delen vormen de basis voor het onderwijs en de examinering 
van jouw opleiding.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/middelbaar-beroepsonderwijs/beroepsgericht-mbo
https://www.scalda.nl/mbo-onderwijs/over-het-mbo
http://www.kwalificatiesmbo.nl/
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2.1 De opleiding Kindprofessional  

Als pedagogisch medewerker, onderwijsassistent of gespecialiseerd pedagogisch 
medewerker ben je een Kindprofessional. 

Als Kindprofessional (niveau 3) kun je werken in alle verschillende vormen van kinderopvang. 
Je richt je op opvoedings- en begeleidingsvragen die bij de ontwikkeling van het kind horen 
en geeft daarbij professionele begeleiding.  

Als Kindprofessional (niveau 4) werk je bij een integraal  kindcentrum (IKC) of brede school. 
Je volgt deze opleiding smal: gespecialiseerd pedagogisch medewerker of onderwijsassistent 
óf breed. In dit laatste geval kwalificeer je dubbel op zowel gespecialiseerd pedagogisch 
medewerker én onderwijsassistent.  
Je geeft kinderen professionele begeleiding en onderwijs. Daarbij sluit je aan bij hun unieke 
ontwikkelingsbehoefte binnen het onderwijs en de kinderopvang. In het onderwijs begeleid 
je (groepjes) leerlingen bij opdrachten die ze in de klas maken of bij hun huiswerk. Ook 
begeleid je op aangeven van de groepsleraar kinderen die bij het spelen en leren speciale 
aandacht nodig hebben. In de kinderopvang werk je in groepsverband met kinderen aan hun 
ontwikkeling en je draagt bij aan hun opvoeding. Ook voer je gesprekken met 
ouders/opvoeders en help je bij het organiseren van allerlei (school)activiteiten, zoals 
sportdagen, schoolreisjes, uitjes, themadagen en vieringen rondom feestdagen.  

2.1.1 De opbouw van de opleiding  
Jouw eerste leerjaar  
In het eerste leerjaar van de opleiding start je met een basisfase. Tijdens de basisfase staan 
kennis, vaardigheden en beroepshouding centraal. Je krijgt dus veel te maken met vakken als 
Nederlands, rekenen, creatieve vorming, pedagogiek, didactiek en sociale vaardigheden. Om 
geschikte activiteiten aan te kunnen bieden aan kinderen van verschillende leeftijden, is het 
belangrijk dat je jezelf goed kunt inleven in de ontwikkeling van kinderen. In de opleiding 
krijg je daarom vakken als ‘Kindlijn’ en ‘Professionaliteit & Kwaliteit’. Bijna alle vakken zijn 
direct gericht op het werk, omdat je veel stage loopt tijdens je opleiding.  

Beroepspraktijkvorming (BPV)  
Direct bij de start van je opleiding ga je in de praktijk aan de slag. De BPV start al tijdens de 
eerste periode op school. Je werkt twee dagen in de praktijk en drie dagen volg je onderwijs 
op school. Je werkt aan stage (BPV)- en schoolopdrachten en volgt lessen. De opdrachten die 
je op school krijgt, komen ook in de praktijk aan bod. Die relatie tussen school en praktijk 
staat ook in het tweede en derde leerjaar centraal. Je hebt dan drie BPV-dagen per week.  

BPV vindt gedurende de hele opleiding plaats.  We vinden het namelijk erg belangrijk dat je 
zo snel mogelijk ervaart wat het is om te werken in het onderwijs en/of de kinderopvang. Je 
BPV-plaats wordt geregeld door ons BPV-bureau. Natuurlijk proberen we zoveel mogelijk 
rekening te houden met de reisafstand tot de BPV-plaats.  

BBL-opleiding 
Kies je voor BBL, dan volg je 1 dag per week onderwijs op Scalda en werk je minimaal 16 uur 
per week bij een erkend leerbedrijf. Je gaat zelf op zoek naar een leerwerkplek  en hebt een 
contract voor de start van de opleiding. 
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2.1.2 Generieke onderdelen in jouw opleiding 
Tijdens de opleiding volg je generieke vakken welke je afsluit met een examen:  

• Loopbaan 

• Burgerschap 

• Nederlands  

• Rekenen 

• Engels 
 
De specifieke eisen per uitstroomprofiel staan in de examenplannen (bijlage 3) vermeld. 

 
2.1.3 Kerntaken en werkprocessen  
In het kwalificatiedossier, staat in de kerntaken en werkprocessen beschreven over welke vakkennis 
en vaardigheden je moet beschikken om tot het beschreven resultaat te komen en welk gedrag 
daarbij nodig is (waar je goed in moet zijn om dit vak uit te kunnen oefenen). De kwalificatiedossiers 
zijn te vinden op de website van S-BB. 

Het kwalificatiedossier maakt onderscheid tussen het basisdeel en het profieldeel. Het basisdeel 
beschrijft de werkprocessen die gelden voor alle uitstroomprofielen. Ieder uitstroomprofiel heeft een 
eigen profieldeel waarin kennis en vaardigheden zijn beschreven van dat uitstroomprofiel. 

Basisdeel: 
 

B1-K1:    Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling  
B1-K1-W1:   Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat  
B1-K1-W2:   Inventariseert behoeften en wensen van het kind  
B1-K1-W3:   Bereidt de uitvoering van activiteiten voor  
B1-K1-W4:   Creëert een verantwoorde en stimulerende speel-/leeromgeving  
B1-K1-W5:   Werkt samen met andere betrokkenen in de omgeving van het kind  
B1-K1-W6:   Volgt en stimuleert de ontwikkeling en leren van het kind  
B1-K1-W7:   Evalueert haar eigen werkzaamheden  
 
B1-K2:    Werken aan kwaliteit en deskundigheid  
B1-K2-W1:   Werkt aan de eigen professionele ontwikkeling  
B1-K2-W2:   Werkt aan het bewaken en bevorderen van kwaliteitszorg . 
 
Profieldeel: 

 
P1:    Pedagogisch medewerker kinderopvang (niveau 3) 
P1-K1:    Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de kinderen in de kinderopvang  
P1-K1-W1:   Communiceert met de ouders/vervangende opvoeders en het kind  
P1-K1-W2:   Stelt een activiteitenprogramma op  
P1-K1-W3:   Maakt een plan van aanpak voor de begeleiding en voert het uit  
P1-K1-W4:   Zorgt voor uitvoering van een (dag)programma  
P1-K1-W5:   Biedt persoonlijke verzorging  
P1-K1-W6:   Draagt zorg voor een hygiënische en gezonde omgeving 
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P2:    Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (niveau 4) 
P2-K1:    Opvoeden en ontwikkelen van kinderen/jongeren  
P2-K1-W1:   Communiceert met de ouders/vervangende opvoeders en deelt haar kennis 
  en inzichten  
P2-K1-W2:   Stelt een (gespecialiseerd) activiteitenprogramma op  
P2-K1-W3:  Maakt een ontwikkelplan  
P2-K1-W4:   Voert het ontwikkelplan uit  
P2-K1-W5:   Biedt persoonlijke verzorging bij specifieke zorgbehoeftes  
P2-K1-W6:   Schept voorwaarden voor een hygiënische en gezonde omgeving  
P2-K1-W7:   Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte activiteiten aan  
 
P2-K2:    Organiseren van de werkzaamheden  
P2-K2-W1:   Voert coördinerende taken uit  
P2-K2-W2:   Voert beleidsondersteunende taken uit  
P2-K2-W3:   Voert beheertaken uit 
 
P3:    Onderwijsassistent (niveau 4) 
P3-K1:    Uitvoeren van leeractiviteiten in overleg met de leraar  
P3-K1-W1:   Levert een bijdrage aan het ontwikkelen van een plan voor de begeleiding  
P3-K1-W2:   Bereidt de uitvoering van leeractiviteiten voor  
P3-K1-W3:   Voert leeractiviteiten uit  
P3-K1-W4:   Biedt (specifieke) ontwikkelingsgerichte leeractiviteiten aan  
P3-K1-W5:   Biedt ondersteuning gericht op zelfredzaamheid  
P3-K1-W6:   Voert praktische werkzaamheden uit  
 
P3-K2:    Uitvoeren van taken rondom de lessen  
P3-K2-W1:   Houdt toezicht en begeleidt buiten de lessen  
P3-K2-W2:   Organiseert (mede) organisatie-brede activiteiten 

 
2.1.2 Keuzedelen 
 
Keuzedelen zijn een plus binnen je opleiding. Hiermee kun je je vakmanschap verbreden of 
verdiepen. Een keuzedeel kan ook gericht zijn op de doorstroom naar een vervolgopleiding. Het 
keuzedeel is een verplicht onderdeel binnen je mbo-opleiding. Tijdens je opleiding maak je een keuze 
voor één of meerdere keuzedelen. Deze keuzedelen hebben een bepaalde omvang. Uiteindelijk moet 
je voldoen aan de omvang van de keuzedeelverplichting, uitgedrukt in studiebelastingsuren (SBU). De 
keuzedeelverplichting voor jouw opleiding is 720 SBU.  
 
Bij de opleidingen, vallend onder Kindprofessional, wordt gewerkt met een configuratie. Dit houdt in 
dat het keuzedeel Expressief Talent - K0152 een verplicht keuzedeel is, dat door iedereen gevolgd 
wordt, ongeacht uitstroomprofiel of inschrijving. Voor het overige deel van de configuratie kun je de 
keuze maken uit: 

• Gezonde leefstijl - K0219  
PW4, PW3, OA – BOL-regulier, BOL-volwassenen en BBL 

• Ontwikkelingsgericht werken in de VVE - K0388 
PW3 – BOL-regulier, BOL-volwassenen en BBL 

• Voorbereiding HBO - K0231 
PW4, OA – BOL-regulier  

• Voorbereiding PABO - K0974  
PW4, OA- BOL-regulier, BOL-volwassenen en BBL  
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• Combifunctionaris Brede school/ IKC - K0145  
PW4, OA – BOL-regulier, BOL-volwassenen en BBL  

• Keuzedeel Engels - K0802 
PW3 – BOL-regulier, BOL-volwassenen en BBL 

Op het moment dat je de keuze maakt, kun je kiezen uit het aanbod dat op dat moment geldt. De 
opleiding zal je hier over informeren en bij de keuze begeleiden. Het actuele aanbod van keuzedelen 
kun je vinden op onze website, www.scalda.nl, pagina’s ‘opleidingen’. Bij iedere opleiding zijn de 
gekoppelde keuzedelen opgenomen en een overzicht van alle aangeboden keuzedelen van Scalda. 
Het kan zijn dat er voor een keuzedeel een minimum aantal aanmeldingen nodig is om het door te 
laten gaan. Hierover zal de opleiding je ook informeren.  
 
De keuzemomenten voor jouw opleiding: 

• Sommige keuzedelen zijn verwerkt in het lesprogramma vanaf leerjaar 1 

• Eind leerjaar 2 BOL regulier kies je nog één keuzedeel. 

• Het keuzemoment voor BOL-volwassenen en BBL voor het keuzedeel is in leerjaar 1 
 
Naast een keuze uit het aanbod van keuzedelen van jouw opleiding is het mogelijk een ander 
keuzedeel te volgen. Dit is een keuzedeel dat wel door een opleiding binnen Scalda wordt 
aangeboden, maar niet in het aanbod van jouw eigen opleiding is opgenomen. Dit is alleen mogelijk 
als het keuzedeel inhoudelijk niet overlapt met het kwalificatiedossier van jouw eigen opleiding en 
het organisatorisch ook mogelijk is dat je dat keuzedeel volgt in combinatie met het programma van 
jouw eigen opleiding. De examencommissie moet hiervoor toestemming geven. Bij het 
examenbureau kun je het aanvraagformulier voor de examencommissie opvragen. 
 
2.1.3 Beroepspraktijkvorming 
Beroepspraktijkvorming (BPV), betekent dat je in de praktijk aan de vorming van kennis, houding en 
vaardigheden werkt. De BPV is een verplicht onderdeel van de opleiding en maakt deel uit van het 
onderwijsprogramma. Het programma van de BPV is uitgewerkt in de opleidingsgids en in de BPV-
gids. 

Op school word je voorbereid op de BPV, bijvoorbeeld door uitleg over de doelen, werkwijze, 
aanpak, hulpmiddelen en belangrijke documenten.  

Tijdens de BPV word je ondersteund door een begeleider van het leerbedrijf. Je voert opdrachten uit 
die horen bij jouw opleiding. Aan het eind van de BPV word je ook beoordeeld. Aan het eind van de 
opleiding moet je BPV met een voldoende afgesloten zijn om je diploma te behalen, zie voor een 
verdere uitwerking hiervan het examenplan.  

In een leerbedrijf, in de beroepspraktijk kunnen, naast de beoordeling van de BPV, ook examens 
afgenomen worden. Het leerbedrijf is dan de examenlocatie. Dit is verder uitgewerkt in het 
examenplan (bijlage 3). Het BPV-bureau van de opleiding plaatst studenten BOL-volwassenen en 
BOL-regulier ieder schooljaar op een nieuwe BPV-locatie. BBL studenten solliciteren zelf naar een 
werkplek.  

 

2.2 Hoeveel uur ben je met je opleiding bezig?  

Tijdens een opleiding, moet je erop rekenen dat je per studiejaar minimaal 1450 
studiebelastingsuren (SBU) met je opleiding bezig bent, volwassenen BBL minimaal 810 (SBU). Wij 
zorgen er voor dat de opleiding aan alle wettelijke eisen voldoet en plannen de uren in met 

http://www.scalda.nl/
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onderwijs op school, in de praktijk en beroepspraktijkvorming.  Natuurlijk ben je daarnaast ook bezig 
met huiswerk, zelfstandig werken, leren voor toetsen en examens, enz.  

In bijlage 1 vind je een overzicht van het opleidingsprogramma. Daar kun een globaal beeld krijgen 
van de opbouw van opleiding. Tijdens de opleiding krijg je uitgebreidere informatie hierover. 

2.3 Studievoortgang en bindend studieadvies 

2.3.1 Studievoortgang 
In de opleiding maken we onderscheid tussen ontwikkelingsgericht en kwalificerend beoordelen. 
Voor ontwikkelingsgericht beoordelen gebruiken we voortgangsbeoordelingen, ook wel 
ontwikkelingsgerichte toetsen/beoordelingen genoemd. Kwalificerend beoordelen doen we met 
behulp van examens. Die zijn opgenomen in het examenplan (bijlage 3). 

De ontwikkelingsgerichte toetsen (de voortgangsbeoordelingen) geven je inzicht in de voortgang van 
je studie en bereiden je voor op je examens. Ze zijn bedoeld om te kijken of je de studieonderdelen 
aankunt en of je aan je inspanningsverplichting voldoet. Ook geven de ontwikkelingsgerichte 
beoordelingen informatie over onderdelen van je opleiding waar jij nog extra aandacht aan moet 
besteden. Alle ontwikkelingsgerichte onderdelen samen noemen we het toetsplan.  
 
2.3.2 Bindend studieadvies  
In bijlage 2 van het studentenstatuut (www.scalda.nl). is de formele regelgeving van het Bindend 
Studieadvies (BSA) opgenomen.  

In bijlage 2 van dit OER vind je het toetsplan van jouw opleiding en lees je hoe jouw opleiding je 
studievoortgang meet en tot een bindend studieadvies komt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Het examen  

3.1 Examenplan 

Met het examen bepalen we of je, op het eindniveau, voldoet aan de gestelde eisen van je opleiding. 
Het examen voor het behalen van een MBO diploma bestaat uit meerdere examenonderdelen. Je 
bent verplicht deel te nemen aan alle (deel-)examens die horen bij de examenonderdelen van de 

http://www.scalda.nl/


 

OER - Pedagogisch Werk 23258, 25696, 25697 en 25698 - cohort 2022 13 

 

opleiding. In het examenplan vind je alle examenonderdelen en is ook aangegeven op welke manier 
en waar de examenonderdelen worden afgenomen. Het examenplan is opgenomen als bijlage 3 bij 
dit OER.  
 
3.1.1 Wanneer mag je aan het examen deelnemen (voorwaardelijke toetsing)?        

BOL-regulier 

Lijn Periode Toetscode Voorwaardelijk 

Activiteitenlijn  Semester 4 B1K1B Ontwikkeling 
Stimuleren  

GO als voldaan is aan 
AL4-4.1 t/m AL4-4.4 

AL3-4.1 t/m AL3-4.4 

Kindlijn  Semester 4 B1K1A Pedagogisch 
klimaat 

GO als voldaan is aan 
KL4-4.1 en KL4-4.2 

KL3-4.1 en KL3-4.2 

Professionaliteits- & 
kwaliteitslijn  

Semester 6 B1K2A Professionele 
ontwikkeling en 
kwaliteit 

GO als voldaan is aan 
alle opdrachten van 
semester 5 

Kindlijn  Semester 6 P1K1A Afstemmen en 
begeleiden 

GO als voldaan is aan 
alle opdrachten van 
semester 5 

Activiteitenlijn  Semester 6 P1K1B Programma 
opstellen en uitvoeren 

GO als voldaan is aan 
alle opdrachten van 
semester 5 

Professionaliteits- & 
kwaliteitslijn 

Semester 6 P2K2A Organiseren 
van werkzaamheden 

GO als voldaan is aan 
alle opdrachten van 
semester 5 

Kindlijn  Semester 6 P3K1A 
Ontwikkelingsgericht 
ondersteunen 

GO als voldaan is aan 
alle opdrachten van 
semester 5 

Leslijn-A/B  Semester 6 P3K1B Leeractiviteiten 
voorbereiden en 
uitvoeren 

GO als voldaan is aan 
alle opdrachten van 
semester 5 

Activiteitenlijn  Semester 6  P3K2A Activiteiten 
buiten de klas 

GO als voldaan is aan 
alle opdrachten van 
semester 5 

Keuzedelen-lijn  Semester 6 Voorbereiding HBO 
K0231 

Gezonde leefstijl 
K0219 

GO als voldaan is aan 
alle voorwaardelijke 
opdrachten van het 
desbetreffende 
keuzedeel 
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Voorbereiding PABO 
K0974 

Activiteitenlijn  Semester 6 Keuzedeel Expressief 
talent  
K0152 

GO als voldaan is aan 
alle opdrachten van 
semester 5 

SLC-lijn  Semester 6 LOB GO als voldaan is aan 
de opdrachten 
Portfolio en BLOG 

Generieke lijn  Semester 6 Burgerschap GO als voldaan is aan 
alle voorbereidende 
opdrachten van 
semester 5 

Volwassenen BOL/BBL 

Activiteitenlijn  Semester 4 B1K1B Ontwikkeling 
Stimuleren 

GO als voldaan is aan 
AL4-4.1 t/m AL4-4.4 

AL3-4.1 t/m AL3-4.4 

Kindlijn  Semester 4 B1K1A Pedagogisch 
klimaat 

GO als voldaan is aan 
KL4-4.1 en KL4-4.2 

KL3-4.1 en KL3-4.2 

Professionaliteits- & 
kwaliteitslijn 

Semester 6 B1K2A Professionele 
ontwikkeling en 
kwaliteit 

GO als voldaan is aan 
alle opdrachten van 
semester 5 

Kindlijn  Semester 6 P1K1A Afstemmen en 
begeleiden 

GO als voldaan is aan 
alle opdrachten van 
semester 5 

Activiteitenlijn  Semester 6 P1K1B Programma 
opstellen en uitvoeren 

GO als voldaan is aan 
alle opdrachten van 
semester 5 

Professionaliteits- & 
kwaliteitslijn 

Semester 6 P2K2A Organiseren 
van werkzaamheden 

GO als voldaan is aan 
alle opdrachten van 
semester 5 

Kindlijn  Semester 6 P3K1A 
Ontwikkelingsgericht 
ondersteunen 

GO als voldaan is aan 
alle opdrachten van 
semester 5 

Leslijn-A/B Semester 6 P3K1B Leeractiviteiten 
voorbereiden en 
uitvoeren 

GO als voldaan is aan 
alle opdrachten van 
semester 5 
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Activiteitenlijn  Semester 6 P3K2A Activiteiten 
buiten de klas 

GO als voldaan is aan 
alle opdrachten van 
semester 5 

Keuzedelen-lijn Semester 4 Keuzedeel IKC K0145  GO als voldaan is aan 
alle voorwaardelijke 
opdrachten van het 
keuzedeel van 
semester 2 en 3 

Keuzedelen-lijn Semester 4 Voorbereiding pabo 
K0974 

GO als voldaan is aan 
alle voorwaardelijke 
opdrachten van het 
keuzedeel van 
semester 2 en 3 

Keuzedelen-lijn Semester 4 Gezonde leefstijl 
K0219 

GO als voldaan is aan 
alle voorwaardelijke 
opdrachten van het 
keuzedeel van 
semester 2 en 3 

 

 

 

 

3.2 Examenbeoordeling  

Een examen kan zowel op school, in de beroepspraktijk als in een examencentrum plaatsvinden. Een 
examen wordt beoordeeld door één (of meer) beoordelaar(s)/examinatoren, meestal docenten van 
Scalda of praktijkopleiders van het leerbedrijf. Ook kan het zo zijn dat medewerkers van een 
examencentrum, zogenaamde assessoren, je beoordelen. Voordat je een examen aflegt, informeren 
wij je hierover. Het kan voorkomen dat er meer dan twee beoordelaars aanwezig zijn bij een 
examen. 

3.3 Praktische zaken examinering 

Voor alle vragen over de examinering kun je bij het examenbureau terecht. Zij zullen je vraag zelf 
beantwoorden of je doorverwijzen naar een andere medewerker die antwoord kan geven. 

3.3.1 Wijze van aanmelden voor examens  

• In de beroepspraktijk (BPV) wordt een plan van aanpak (PVA) gemaakt door de student in 
samenspraak met de BPV-begeleider, school en studieloopbaancoach (SLC).  

• Voor de generieke vakken gaat de aanmelding voor examens op afspraak met de betreffende 
vakdocent.  

 
3.3.2 Praktische gang van zaken tijdens de examens 
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• Wat de praktijkexamens betreft wordt het protocol van Prove to Move toegepast. Dit staat 
vermeld in de examenmap van de student, deze examenprocedure wordt door de 
studieloopbaancoach (SLC) voorafgaand aan de uitvoering van het examen doorgesproken 
met de student en de assessor.  

• Voor de generieke examens waarvoor de examenruimte gebruikt wordt geldt het volgende: 
De studenten krijgen een uitnodigingsbrief met uitleg wat wel en niet mag.-er zijn kluisjes 
beschikbaar voor de telefoon, horloges, tassen en dergelijke (eten en drinken is niet 
toegestaan)-er moeten getekend worden voor aanwezigheid en ook ná het examen een 
eindtijd vermelden met handtekening. 

• Engels: Het examen wordt afgerond in een toetslokaal en er zijn computers, headsets en 
inloggegevens beschikbaar voor de student. Er wordt gebruik gemaakt van SEE MBO 
instructie voor docenten en surveillanten. Als er technische storingen optreden, kan er 
gebeld worden naar een helpdesk van SEE MBO. 

• Rekenen: worden studenten ingeschreven via OnTrac. Dit gebeurt wanneer zij alle 
onderdelen van het programma doorlopen hebben. 

 
3.3.3 Hulpmiddelen 

• Voor het instellingsexamen Engels SEE MBO A2 zijn geen hulpmiddelen (zoals kladpapier of 
woordenboeken) toegestaan. 

• Rekenen, geen hulpmiddelen. 
 
3.3.4 Aangepaste examinering 

• Wat het instellingsexamen betreft: extra tijd, aparte ruimte of andere wensen kunnen 
worden gefaciliteerd indien de student beschikt over een faciliteitenkaart met de 
desbetreffende wensen.  

• Wanneer er individuele aanpassingen nodig zijn, dan kan er een voorstel voorgelegd worden 
aan de examencommissie ter beoordeling of deze aanpassing gehonoreerd kan worden.  

 
 
 
3.3.5 Vrijstellingen 
De examencommissie kan op verzoek van de betrokkene op basis van aantoonbare vooropleiding, 
ervaring (EVC-certificaat) of eerder behaalde examenresultaten vrijstelling verlenen voor het 
afleggen van één of meer examenonderdelen of exameneenheden. De student is verantwoordelijk 
voor de aanvraag hiervan en het leveren van de bewijsstukken hiervoor. Voorafgaand aan de 
verlening van de vrijstelling onderzoekt (een afvaardiging van) de examencommissie de geldigheid 
van argumentatie op basis van de bewijsstukken. 
 
3.3.5 Organisatie inzagerecht 

• Examenkandidaten hebben na bekendmaking van de uitslag van een examen recht op het 
inzage onder toezicht van een lid van het personeel van Scalda. De student heeft recht op 
bespreking van het materiaal en motivering van de beoordeling. 

• De student doet, via de bij het examen betrokken docent, bij het examenbureau een 
aanvraag om het examenmateriaal in te zien en te bespreken. Het examenbureau stelt het 
examenmateriaal aan de docent beschikbaar om dit met de student te bespreken waarna het 
gearchiveerd wordt door het examenbureau. 
 

3.3.4 Bewaren examenmateriaal 

• Gemaakt werk (schriftelijk of elektronisch) van examenkandidaten wordt, indien de aard of 
omvang van dat werk het toelaat, samen met examenmateriaal en de beoordelingscriteria, 
bewaard. 
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• De bewaartermijn bedraagt tenminste anderhalf jaar na diplomering. Als de voortgang van 
de opleiding of een bezwaar- of beroepsprocedure dat vereist wordt het materiaal langer 
bewaard. De termijn in na de bekendmaking van de examenresultaten. 

• Na afloop van de bewaartermijn komt het materiaal toe aan het bevoegd gezag, dat het 
materiaal vernietigt.  

• Het beoordelingsformulier van iedere proeve wordt gedigitaliseerd door de student en 
ingeleverd in de elektronische leeromgeving. Dit wordt gebruikt als digitale back-up. Ook 
deze materialen worden tot 2 jaar na uitschrijving bewaard. 
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4. Wanneer ben je geslaagd? 

4.1 Wanneer slaag je?  

Het diploma wordt afgegeven als je aan alle diploma-eisen voldoet. De beslisregels hiervoor staan 
beschreven in bijlage 3, Het examenplan. Je bent geslaagd voor het diploma als alle vereiste 
examenonderdelen zijn behaald inclusief eventuele vrijstellingen en je aan alle diploma-eisen hebt 
voldaan. De examencommissie stelt de uitslag van het examen vast en daarmee het besluit van 
‘slagen’ of ‘zakken’. 

4.2 Als je niet meteen slaagt 

De examencommissie communiceert het besluit van ‘slagen’ of ‘zakken’ met jou. Als je niet meteen 
geslaagd bent, kom je misschien in aanmerking voor een extra herkansing. Deze extra herkansing 
vraag je aan bij de examencommissie. Een andere mogelijkheid is je in te schrijven als 
examendeelnemer. Als examendeelnemer volg je geen lessen meer en maak je alleen nog een 
examen. Meer informatie hierover vind je in het Examenreglement. Je mentor/coach kan jou helpen 
in dit proces. 

4.3 Certificaat onderdelen kwalificatie 

Als je de opleiding tussentijds zonder diploma verlaat, dan kun je voor bepaalde beroepsgerichte 
onderdelen een mbo-certificaat ontvangen. Je moet voor dit onderdeel dan wel een voldoende 
hebben gehaald. Dit mbo-certificaat wordt opgenomen in het diplomaregister. Welke 
beroepsgerichte onderdelen hiervoor in aanmerking komen kun je vinden op 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0038543/2019-05-01#Bijlage2. Tijdens het proces van uitschrijving 
zal je mentor/coach de mogelijkheden van een mbo-certificaat met je bespreken. 

4.4 Certificaat keuzedelen 

Als je de opleiding tussentijds zonder diploma verlaat, dan kun je voor bepaalde keuzedelen een 
mbo-certificaat ontvangen. Je moet voor dit keuzedeel dan wel een voldoende hebben gehaald. Dit 
mbo-certificaat wordt opgenomen in het diplomaregister. Welke keuzedelen hiervoor in aanmerking 
komen kun je vinden op https://wetten.overheid.nl/BWBR0038543/2019-05-01#Bijlage1. Tijdens het 
proces van uitschrijving zal je mentor/coach de mogelijkheden van een mbo-certificaat met je 
bespreken. 

4.5 Mbo-verklaring  

Als je de opleiding bij Scalda zonder diploma verlaat, dan kun je naast een mogelijk certificaat (zie 4.3 
en 4.4) een mbo-verklaring krijgen. Hierop staat vermeld welke onderdelen van de opleiding je met 
goed gevolg afgelegd hebt. Onderdeel van de mbo-verklaring kan ook een praktijkverklaring zijn 
waarin je begeleider van je leerbedrijf aangeeft welke onderdelen van de opleiding je in de praktijk 
behaald hebt. Tijdens het proces van uitschrijving zal je begeleider de mogelijkheden van een mbo-
verklaring met je bespreken.  

 

https://www.scalda.nl/studeren-bij-scalda/informatie-over-studeren
https://wetten.overheid.nl/BWBR0038543/2019-05-01#Bijlage2
https://wetten.overheid.nl/BWBR0038543/2019-05-01#Bijlage1
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Bijlagen 
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Bijlage 1: Overzicht van het opleidingsprogramma 

De opleiding werkt met leerlijnen om het onderwijs vorm te geven. Zowel de stage-, school- en WPL-
opdrachten/ vaardigheidsopdrachten en examens zijn aan deze leerlijnen gekoppeld. We werken in 
semesters: ieder semester duurt 18 weken. De leerlijnen zien er als volgt uit:  

• Activiteitenlijn: het planmatig voorbereiden, aanbieden en evalueren van 
(ontwikkelingsgerichte) activiteiten;  

• Kindlijn: het verzorgen, opvoeden en stimuleren van de ontwikkeling van kinderen;  

• Professionaliteits- & kwaliteitslijn: het communiceren, samenwerken, inzichtelijk maken van 
de eigen ontwikkeling en de beroepshouding. Daarnaast word je wegwijs gemaakt in de 
wetten/protocollen waar je als professional mee te maken krijgt;  

• Leslijn (KP/OA): het ondersteunen van de leerkracht in voorbereidende, administratieve en 
uitvoerende taken, het aanbieden van lessen;  

• Cursuslijn (PW): het verdiepen in werken met baby’s, werken op de BSO en het ontwikkelen 
van ondernemend gedrag;  

• SLC-lijn: het monitoren van de studievoortgang, deze bespreekbaar maken en het werken 
aan LOB (loopbaancompetenties);  

• Keuzedelen: het volgen van meerdere keuzedelen tijdens de opleiding om te verdiepen of te 
verbreden;   

• Generieke lijn: Nederlands, Engels, rekenen en burgerschap  

 
In onderstaande schema’s staat wanneer welke onderwijslijnen aangeboden worden en de 
urenverantwoording, uitgesplitst naar de verschillende opleidingsvarianten: BOL-regulier, BOL-
volwassenen en BBL.  

BOL-regulier  
 

Leerjaar 1 - 
cohort 2022 

Lijn BOT (Begeleide 
Onderwijstijd)   
755 klokuren 
(906 lesuren) 

BPV 
306uur 

Zelfstudie 
600uur  

Semester 1  Activiteitenlijn    

  Kindlijn     

  P&K lijn    

 SLC-lijn    

 
Generieke lijn 
Ned/Eng/rek/burg 

 
 

 
 

 
 

Semester 2  Activiteitenlijn    

  Kindlijn    

  P&K lijn    

 SLC-lijn    

 
Generieke lijn 
Ned/Eng/rek/burg 

   

Leerjaar 2  
 

Lijn BOT 
660 klokuren 
(792 lesuren) 

BPV 
555uur 

 

Zelfstudie 
400uur 

Semester 3 Activiteitenlijn    

  Kindlijn    
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  P&K lijn    

 Leslijn A/ cursuslijn     

 Leslijn B/ cursuslijn     

 SLC-lijn    

  Generieke lijn 
Ned/Eng/rek/burgerschap 

 
 

 
 

 
 

Semester 4  Activiteitenlijn    

  Kindlijn    

  P&K lijn    

 Leslijn A/ cursuslijn     

 Leslijn B/ cursuslijn     

  SLC-lijn    

  Generieke lijn 
Ned/Eng/rek/burgerschap 

 
 

 
 

 
 

Leerjaar 3   
 

Lijn BOT 
450 klokuren 
(540 lesuren) 

BPV 
555uur 

Zelfstudie 
400uur 

Semester 5 Activiteitenlijn    

  Kindlijn    

  P&K lijn    

 Leslijn A/ cursuslijn     

 Leslijn B/ cursuslijn     

  SLC-lijn    

  Generieke lijn 
Ned/Eng/rek indien nodig 

 
 

 
 

 
 

  Keuzedelen    

Semester 6 Generieke lijn 
Ned/Eng/rek indien nodig 

 
 

 
 

 
 

  SLC-lijn    

 Keuzedelen    

 

BOL-volwassenen 
 

Leerjaar 1 - 
Cohort 2022  

Lijn BOT 
672 klokuren 
(806 lesuren) 

BPV 
204 

Zelfstudie 
400 

Semester 1  Activiteitenlijn    

  Kindlijn     

  P&K lijn    

 Leslijn B/cursus    

 SLC-lijn (LOB + Burg)    

 
Generieke lijn 
Ned/Eng/Rek 

 
 

 
 

 
 

 

Keuzedeel 
(1e semester extra 
coaching) 

 
 

 
 

 
 

Semester 2  Activiteitenlijn    
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  Kindlijn    

  P&K lijn    

 Leslijn A /cursus    

 SLC-lijn (LOB+ Burg)    

 
Generieke lijn 
Ned/Eng/Rek 

 
 

 
 

 
 

 Keuzedeel    

Leerjaar 2  -  Lijn BOT 
660 klok 

(792 lesuren) 

BPV 
570uur 

Zelfstudie 
400uur 

Semester 3  Activiteitenlijn    

  Kindlijn     

  P&K lijn    

 Leslijn B/cursus    

 SLC-lijn (LOB+ Burg)    

 
Generieke lijn 
Ned/Eng/Rek 

 
 

 
 

 
 

 Keuzedeel    

Semester 4  Activiteitenlijn    

  Kindlijn    

  P&K lijn    

 Leslijn A /cursus    

 SLC-lijn (LOB+ Burg)    

 
Generieke lijn 
Ned/Eng/Rek 

 
 

 
 

 
 

 Keuzedeel    

Leerjaar 3 -  
 

 Lijn  BOT 
487,5 klokuren 
(585 lesuren) 

BPV 
570 

Zelfstudie 
400 

Semester 5  Activiteitenlijn    

  Kindlijn     

  P&K lijn    

 Leslijn B/cursus    

 SLC-lijn (LOB+ Burg)    

 
Generieke lijn 
Ned/Eng/Rek 

 
 

 
 

 
 

Semester 6 Activiteitenlijn    

  Kindlijn    

  P&K lijn    

 Leslijn A /cursus    

 SLC-lijn    

 
Generieke lijn 
Ned/Eng/Rek 
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BBL 
 

Leerjaar 1 - 
Cohort 2022 

Lijn BOT 
240 klokuren 
(288 lesuren) 

BPV 
624 

Zelfstudie 
600 

Semester 1  Activiteitenlijn    

  Kindlijn     

  P&K lijn    

 Leslijn B/cursus    

 SLC-lijn (LOB+ Burg)    

 
Generieke lijn 
Ned/Eng/Rek 

 
 

 
 

 
 

 

Keuzedeel 
(1e semester extra 
coaching) 

 
 

 
 

 
 

Semester 2  Activiteitenlijn    

  Kindlijn    

  P&K lijn    

 Leslijn A /cursus    

 SLC-lijn (LOB+ Burg)    

 
Generieke lijn 
Ned/Eng/Rek 

 
 

 
 

 
 

 Keuzedeel    

Leerjaar 2 -   Lijn  BOT 
240 klokuren 
(288 lesuren) 

BPV 
624 

Zelfstudie 
600 

Semester 3  Activiteitenlijn    

  Kindlijn     

  P&K lijn    

 Leslijn B/cursus    

 SLC-lijn (LOB+ Burg)    

 
Generieke lijn 
Ned/Eng/Rek 

 
 

 
 

 
 

 Keuzedeel    

Semester 4  Activiteitenlijn    

  Kindlijn    

  P&K lijn    

 Leslijn A /cursus    

 SLC-lijn (LOB+ Burg)    

 
Generieke lijn 
Ned/Eng/Rek 

 
 

 
 

 
 

 Keuzedeel    

Leerjaar 3 -   Lijn  BOT 
180 klok 
(216 lesuren) 

BPV 
624 

Zelfstudie 
600 

Semester 5  Activiteitenlijn    
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  Kindlijn     

  P&K lijn    

 Leslijn B/cursus    

 SLC-lijn (LOB+ Burg)    

 
Generieke lijn 
Ned/Eng/Rek 

 
 

 
 

 
 

Semester 6 Activiteitenlijn    

  Kindlijn    

  P&K lijn    

 Leslijn A /cursus    

 SLC-lijn    

 
Generieke lijn 
Ned/Eng/Rek 
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Bijlage 2: Studievoortgang en bindend studieadvies 

2.1 Proces van bepaling voortgang op de opleiding (BOL regulier, BOL-volwassenen en BBL-
volwassenen). 

In de opbouw van de opleiding herken je een basisfase, vervolgfase en eindfase. Elke fase is 
opgedeeld in twee semesters van 18 weken. We werken met studiepunten die gekoppeld zijn aan 
prestaties. 

De voortgang  naar een volgende fase wordt bepaald door geleverde prestaties (beoordeeld met een 
cijfer of omschrijving o/v/g), met daaraan gekoppeld studiepunten per onderwijslijn. Studiepunten 
worden per onderwijslijn in zijn totaal toegekend, wanneer alle opdrachten uit de onderwijslijn 
worden afgesloten met minimaal een voldoende resultaat of een cijfer van 5.5 en hoger. Per leerjaar 
zijn 60 studiepunten te behalen. De behaalde resultaten en studiepunten worden geregistreerd in 
Cumlaude.  

Herkansen: studenten in een nominaal traject kunnen alle onderdelen één keer herkansen (inclusief 
de BPV). Alleen onvoldoende resultaten kunnen herkanst worden. Mocht de herkansing nogmaals 
tot een onvoldoende resultaat leiden zal de student door het opleidingsteam in de 
beoordelingsvergadering worden besproken. Het vertraagtraject biedt hiervoor uitkomst.    

Criteria voor voortgang tussen opleidingsfasen: 

• studiepunten worden gekoppeld aan schoolopdrachten, WPL-opdrachten en BPV 
opdrachten; 

• voor de Activiteitenlijn, de Kindlijn, de Professionaliteits-& kwaliteitslijn en de Leslijn 
(PWsmal keuzedeel/cursus) moeten alle opdrachten met een voldoende of goed worden 
afgesloten om de studiepunten voor een lijn te behalen, er wordt niet gewerkt met losse 
studiepunten per opdracht, enkel voor een volledige lijn.  

• studiepunten voor de generieke vakken zijn gelijk voor alle opleidingen  

Binnen de opleiding Kindprofessional wordt de volgende overgangsregeling gehanteerd:  

• bij het behalen van 57 tot 60 studiepunten wordt de student bevorderd naar de volgende 
opleidingsfase  

• bij het behalen van 30 tot 56 studiepunten vindt er een persoonlijk gesprek plaats tussen de 
student en de SLC. In dit gesprek wordt de reden van de studievertraging besproken en de 
mogelijkheden tot vertragen, doubleren of heroriënteren. De student kan in deze de 
vertraagstatus verkrijgen en mag hierdoor mee als vertrager met zijn/ haar klas naar het 
volgende leerjaar. De student blijft echter in de vertraagstatus totdat de norm van 57-60 
studiepunten behaald is. Pas dan wordt de student bevorderd naar de volgende 
opleidingsfase.  

• Bij het behalen van 0 tot 29 studiepunten vindt er een persoonlijk gesprek plaats tussen de 
student en de SLC. In dit gesprek wordt de reden van de stagnatie besproken en de 
mogelijkheden tot doubleren of heroriënteren. Er vindt geen bevordering naar de volgende 
opleidingsfase plaats.  

 
Gedurende het opleidingstraject monitort het opleidingsteam regelmatig de studievoortgang van de 
student. Zowel de SLC als de student kunnen te allen tijde het initiatief nemen tot een 
studievoortgangsgesprek. Enkel in het eerste jaar mag Scalda de opleiding éénzijdig beëindigen 
middels een bindend studieadvies, zie 2.3  
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2.2 Nominaal, versnellen, vertragen 
De opleidingen Kindprofessional, Onderwijsassistent, Pedagogisch Medewerker Kinderopvang en 
Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker kennen een opleidingsduur van drie jaar.  
Om in te kunnen spelen op individuele verschillen tussen studenten en hun mogelijkheden, bieden 
we individuele maatwerktrajecten aan. 

Binnen een nominaal traject kennen we twee individuele trajecten: 

1. Versneld door het nominale traject: een student doet alle opdrachten, toetsen en 
examens van het nominale traject in een kortere duur dan 3 jaar, ook wel genoemd 
versnellen. Een student mag verder met de opdrachten van een volgend semester als hij 
alle opdrachten (en eventuele examens) heeft afgerond van het voorliggende semester. 
Versnellen kan aangevraagd worden na semester 1 bij de SLC. Het werkveld speelt hierin 
een belangrijke rol. De SLC bespreekt de aanvraag tot versnellen dan ook met de BPV-
begeleider en vervolgens neemt het opleidingsteam een besluit.  

2. Vertraagd door het nominale traject: een student doet alle opdrachten, toetsen en 
examens van het nominale traject in een langere duur dan de 3 jaar, ook wel genoemd 
vertragen. De student krijgt een vertraag-status, vastgesteld in de 
(beoordelings)vergadering. De student kan de achterstand inhalen waardoor de 
vertraagstatus wordt omgezet naar nominaal en de student alsnog in de nominale duur 
van 3 jaar de opleiding kan afronden. Een student in de vertraagstatus mag maximaal 1 
semester achter lopen op het nominale traject. De student moet, van het semester waar 
hij/zij is, eerst alle opdrachten hebben behaald, wil hij door kunnen naar het volgende 
semester. Het herkansen van opdrachten vindt plaats in overleg met de lijndocent en/of 
SLC.  Bij vertragen is er dus geen sprake van 1 extra kans, maar mag herkanst worden 
totdat de opdracht behaald is. Dit altijd in combinatie met een gesprek met de SLC'er om 
de reden van herkansen met elkaar te bespreken.  
Wanneer de student niet aan de studiepuntennorm voldoet vindt een gesprek plaats over 
terugplaatsing naar het semester waarin de student is gestart, of wordt besproken of 
oriënteren op een andere opleiding op zijn plaats is.  
 
 

2.3 Bindend studieadvies 
Bij elk voortgangsmoment worden de studieresultaten beoordeeld. Er wordt gekeken of deze ‘in lijn 
der verwachting zijn’ met het oog op het kunnen behalen van het beoogde diploma.  

• De voortgang van de studenten wordt gemonitord door de studieloopbaancoach. In het 
eerste leerjaar wordt twee keer per jaar de studievoortgang van studenten besproken in de 
beoordelingsvergadering. Naar aanleiding van de voortgang vinden gesprekken tussen de 
studieloopbaancoach en de student plaats. Bij bijzonderheden ten aanzien van de voortgang 
worden gesprekken schriftelijk vastgelegd in een studievoortgangsformulier. 

• De SLC heeft tijdens de coachlessen ook gesprekken met studenten over de voortgang van de 
studie. Elke SLC kan wekelijks een student inbrengen in de teamvergadering om 
bijzonderheden te bespreken en een aanpak af te stemmen.  

• Iedere student kan in Cumlaude zien welke opdrachten door de docenten zijn beoordeeld. Bij 
het behalen van een onvoldoende wordt een herkansing vrijgegeven  
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In het 1e opleidingsjaar mag er door de opleiding een (negatief) bindend studieadvies worden 
gegeven. Hierdoor kan de opleiding éénzijdig beëindigd worden. Het volgende tijdspad wordt daarin, 
in het eerste leerjaar gevolgd:  

• 1e voortgangsgesprek: na 1 – 3 maanden  

• 2e voorgangsgesprek (evt. schriftelijke waarschuwing): na 3 – 6 maanden  

• 3e voortgangsgesprek/bindend studieadvies (BSA) na 9 – 12 maanden 
 
De uitkomsten van de voortgangsgesprekken en de gemaakte afspraken worden altijd vastgelegd in 
een studievoortgangsformulier en in het dossier van de student in Eduarte opgenomen.  
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Bijlage 3: Examenplan Pedagogisch medewerker niveau 3  

 
 

 

 

 

Examenplan behorend bij de  

onderwijs- en examenregeling van de opleiding: 

Pedagogisch Werk  

 
Opleidingsdomein Zorg en Welzijn  

Kwalificatiedossier Pedagogisch Werk  

Kwalificatie(s) 25696  

Niveau(s) 3  

Leerweg(en)  BOL, BBL, OVO & BOL Volwassenen  

Cohort 2022  

Nominale studieduur (SBU) 4800  

Ingangsdatum 01-08-2022  

Expiratiedatum 31-07-2026  

       

Team  Kindprofessional  

Datum opgesteld 01-03-2022  

Datum vastgesteld 25 mei 2022  

Versie 1.0  
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Wanneer mag je aan het examen deelnemen? 
Binnen de opleiding pedagogisch werk niveau 3 is er sprake van voorwaardelijke toetsing. Om aan 
(deel-) examens te kunnen deelnemen, zijn aanvullende voorwaarden gesteld (Examenreglement 
Scalda, artikel 2.1, lid2. Dit betekent dat je eerst formatieve toetsen moet hebben behaald voordat je 
kunt deelnemen aan een (deel-) examen. Hieronder vind je per variant per (deel-) examen aangegeven 
of er sprake is van aanvullende voorwaarden. In hoofdstuk 3.1.1 van de OER zijn de voorwaarden 
verder uitgewerkt. 

In de tabel 1 kun je per (deel-) examen lezen welke eisen worden gesteld voor deelname aan het 
examen voor studenten van de BOL/OVO opleidingen. In tabel 2 kun je per (deel-) examen lezen welke 
eisen worden gesteld voor deelname aan het examen voor de BBL-opleidingen: 

Tabel 1: Voorwaardelijke toetsing BOL/OVO 

Examen BOL variant - Voorwaarden voor deelname  

B1K1A - Pedagogisch klimaat JA 

B1K1B - Ontwikkeling stimuleren JA 

B1K2A - Professionele ontwikkeling en kwaliteit JA 

P1K1A - Afstemmen en begeleiden JA 

P1K1B - Programma opstellen en uitvoeren JA 

Keuzedelen JA 

 

Tabel 2: Voorwaardelijke toetsing BBL/OVO/BOL Volwassenen 

Examen BBL variant - Voorwaarden voor deelname 

B1K1A - Pedagogisch klimaat JA 

B1K1B - Ontwikkeling stimuleren JA 

B1K2A - Professionele ontwikkeling en kwaliteit JA 

P1K1A - Afstemmen en begeleiden JA 

P1K1B - Programma opstellen en uitvoeren JA 

Keuzedelen JA 

 

Wanneer je staat ingeschreven als examendeelnemer worden er geen aanvullende voorwaarden 
voor deelname aan de examens gesteld.  
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Beslisregels diplomering 
  

Examenonderdelen Beslisregels 

Beroepsgerichte 
examenonderdelen 
(kerntaken) 
 

Je voldoet aan de eisen als alle kerntaken met minimaal een voldoende zijn 
afgerond. Compensatie is niet mogelijk.  

Voor alle onderliggende examenresultaten geldt dat deze minimaal met een 
voldoende of het cijfer 5,5 moeten zijn behaald. 

Generieke taal- en 
rekenvaardigheden  

Hieronder staan de minimumeisen beschreven. Als je wilt examineren op een 
hoger niveau dan heb je daarvoor toestemming nodig van de 
examencommissie. 

Nederlandse taal  

• Lezen en luisteren 2F: centraal examen. 

• spreken, gesprekken voeren en schrijven 2F : instellingsexamens. 
 

Rekenen niveau 3 

• instellingsexamen 
 
Voor één van de generieke examenonderdelen Nederlandse taal en rekenen 
een eindwaardering van ten minste het cijfer 5, voor het andere genoemde 
generieke examenonderdeel ten minste het cijfer 6. 

Loopbaan en burgerschap Om te slagen voor het onderdeel loopbaan en burgerschap moet je aan alle 
onderdelen voldaan hebben.  

Beroepspraktijkvorming De beroepspraktijkvorming moet met een positieve beoordeling (voldoende) 
zijn voltooid, waarbij het oordeel van het leerbedrijf betrokken is. 

Wettelijke vereiste (IKK) 
 
De student voldoet aan de eis indien: Het gemiddelde van Luisteren, Spreken 
en Gesprekken voeren minimaal 5,5 is én voor alle drie de deelvaardigheden 
geen resultaat lager is dan 5,0. 

Deze wettelijke vereiste maakt deel uit van de diplomabeslissing. 

Keuzedelen Aan de eisen voor het behalen van de keuzedelen is voldaan wanneer aan alle 
onderstaande eisen is voldaan: 

• De uren voor de keuzedelen bedragen 720 SBU. 

• Minimaal de helft van het aantal keuzedelen is met een voldoende 
afgesloten. 

• Het gemiddeld resultaat van de keuzedelen is minimaal 5,5. 

• Geen resultaat van een keuzedeel is lager dan 4,0. 

Branche vereiste (VE) De student voldoet aan de eis indien:  
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Examenonderdelen Beslisregels 

• Het gemiddelde van Lezen, Luisteren, Spreken en Gesprekken voeren 
minimaal 5,5 is én voor alle deelvaardigheden afzonderlijk minimaal 
een 5,0 is behaald. 
én 

• Een voldoende resultaat heeft voor het keuzedeel 
Ontwikkelingsgericht werken in de VVE (K0388) 

De student beheerst de leerdoelen voor het werken met 0-jarigen. De 
bewijslast bestaat uit voldoende resultaten voor de formatieve resultaten als 
aangegeven bij Werken met 0-jarigen (p.10). 

De branchevereiste maakt géén deel uit van de diplomabeslissing. Indien aan 
de branchevereiste wordt  voldaan, wordt deze wel op het diploma en de 
resultatenlijst bij het diploma vermeld. 
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Examenplan: de examenonderdelen 
De examenplannen van de beroepsgerichte examenonderdelen zijn gebaseerd op de examens van Prove2Move (examenleverancier), 1e druk, december 
2021.  

De planning van de examens zoals aangegeven bij de periode van afname, betreft de planning voor reguliere traject. In geval van een praktijkroute, van een 
maatwerktraject of OVO-inschrijving vindt de planning van de examens in overleg tussen de student en de opleiding plaats. 

Beroepsgerichte examenonderdelen 

Code Examenvorm Exameninhoud 

- Werkprocessen 

- Vakkennis & vaardigheden 

Leverancier Periode afname 1 
& Duur examen 

Plaats 
afname 

Resultaat Weging Einduitslag / 
Uitslagprotocol 

Basisdeel 

Kerntaak 1 - Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling 

Naam examen: Pedagogisch klimaat  

 

 

 

Onvoldoende 

Voldoende 

Goed 

 

 

B1K1A Praktijkexamen B1-K1-W1 

B1-K1-W4 

B1-K1-W5 

B1-K1-W7 

Prove2Move BOL 
Leerjaar 2 

BBL 

Leerjaar 2 

 

Duur: 

Maximaal 2 
weken 

 

BPV Onvoldoende 

Voldoende 

Goed 

1 
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Code Examenvorm Exameninhoud 

- Werkprocessen 

- Vakkennis & vaardigheden 

Leverancier Periode afname 1 
& Duur examen 

Plaats 
afname 

Resultaat Weging Einduitslag / 
Uitslagprotocol 

Naam examen: Ontwikkeling stimuleren 

B1K1B Praktijkexamen B1-K1-W2 

B1-K1-W3 

B1-K1-W6 

 

Prove2move BOL 
Leerjaar 2 

BBL 

Leerjaar 2 

 

Duur: 

Maximaal 6 
weken 

BPV Onvoldoende 

Voldoende 

Goed 

1 
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Code Examenvorm Exameninhoud 

- Werkprocessen 

- Vakkennis & vaardigheden 

Leverancier Periode afname 1 
& Duur examen 

Plaats 
afname 

Resultaat Weging Einduitslag / 
Uitslagprotocol 

Basisdeel 

Kerntaak 2 - Werken aan kwaliteit en deskundigheid 

Naam examen: Professionele ontwikkeling en kwaliteit 

B1K2A 

 

CGI B1-K2-W1 

B1-K2-W2 

Prove2Move BOL 
Leerjaar 3 

BBL 

Leerjaar 3 

 

Duur: 

Maximaal 45 
minuten 

School Onvoldoende 

Voldoende 

Goed 

1 Onvoldoende 

Voldoende 

Goed  

Het CGI wordt afgenomen aan de hand van verzamelde bewijsstukken. 
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Code Examenvorm Exameninhoud 

- Werkprocessen 

- Vakkennis & vaardigheden 

Leverancier Periode afname 1 
& Duur examen 

Plaats 
afname 

Resultaat Weging Einduitslag / 
Uitslagprotocol 

Profieldeel 

Kerntaak 1 – Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de kinderen in de kinderopvang 

Naam examen: Afstemmen en begeleiden  

 

 

 

Onvoldoende 

Voldoende 

Goed 

 

 

P1K1A Praktijkexamen P1-K1-W1 

P1-K1-W3 

 

Prove2Move BOL 
Leerjaar 3 

BBL 

Leerjaar 3 

 

Duur 

Maximaal 6 
weken 

BPV Onvoldoende 

Voldoende 

Goed 

1 

Naam examen: Programma opstellen en uitvoeren 

P1K1B Praktijkexamen P1-K1-W2 

P1-K1-W4 

P1-K1-W5 

Prove2move BOL 
Leerjaar 3 

BBL 

BPV Onvoldoende 

Voldoende 

Goed 

1 



 

Examenplan PW3  36 

 

Code Examenvorm Exameninhoud 

- Werkprocessen 

- Vakkennis & vaardigheden 

Leverancier Periode afname 1 
& Duur examen 

Plaats 
afname 

Resultaat Weging Einduitslag / 
Uitslagprotocol 

P1-K1-W6 

 

Leerjaar 3 

 

Duur: 

Maximaal 3 
weken 
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Examenonderdelen beroepsvereisten 
 
Nederlandse taal (mondelinge taalvaardigheid) 
Een beroepskracht beschikt over een bewijsstuk waaruit blijkt dat zij: 

a) de Nederlandse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees 
Referentiekader voor Talen, of 

b) de Nederlandse taal voor de mondelinge taalvaardigheid beheerst op ten minste niveau 3F als bedoeld in bijlage 1 bij het Besluit referentieniveaus 
Nederlandse taal en rekenen. 

Vakkennis-
vaardigheid 
Taal beschreven 
in het 
kwalificatiedoss
ier 

Koppeling 
aan  

Bewijslast Geëxamineerd via 
examenproject/ apart examen 

Periode afname 
& duur examen 

Plaats afname Minimaal te 
behalen resultaat 

Einduitslag / 
Uitslagprotocol 

Weging 
 

3F Luisteren  

 

  Centraal examen 

of 

Instellingsexamen 

Leerjaar 2 Examencentrum 

of 

Scalda 

 

5,0 
1x 

 

 

 

Minima
al 5,5 
gemidd
eld 

3F Spreken   Instellingsexamen Leerjaar 2 Scalda 5,0 
1x 

3F Gesprekken 
voeren 

  Instellingsexamen Leerjaar 2 Scalda 5,0 
1x 
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Werken met 0-jarigen jarigen en ontwikkelingsgericht werken in de VVE. 

Een beroepskracht beschikt over een bewijsstuk waaruit blijkt dat zij de leerdoelen voor het werken met 0-jarigen beheerst conform bijlage II van de cao 
kinderopvang. Een beroepskracht beschikt over een bewijsstuk waaruit blijkt dat zij de leerdoelen voor het werken in de VVE beheerst. 

Bewijslast voor het werken met 0-jarigen 

Alle school- en bpv-opdrachten van de Kindlijn semester 1 zijn behaald met een voldoende/goed.  Alle WPL-opdrachten van de Kindlijn, semester 1 
zijn uitgevoerd en beoordeeld met ‘voldaan’. 

Bewijslast voor VVE 

Het keuzedeel K0388 (Ontwikkelingsgericht werken in de VVE) dient minimaal met een voldoende te zijn beoordeeld. 
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Examenonderdelen generieke eisen  
 

 

Nederlandse taal, mbo-2 en mbo-3 Referentieniveau 2F 

 

Toets 

Code 

SNED2F-- 

Examenvorm Vaardigheid Niveau 
Periode 
afname 

Duur 
examen 

Plaats afname 
Resultaat + weging 

(1 decimaal) 

Eindresultaat 

(geheel cijfer) 

NE01 Centraal Examen Luisteren en lezen 2F Variabel 90 minuten Examencentrum      Cijfer 1x 

Eindcijfer 

NE02A Instellingsexamen Gesprekken voeren  
2F    Variabel 

7 – 12 
minuten 

School 
Cijfer 1x 

Cijfer 1x NE02B Instellingsexamen Spreken 
2F Variabel 

5 - 7 
minuten 

School Cijfer 1x 

NE02C Instellingsexamen Schrijven 2F Variabel 90 minuten School Cijfer 1x 

Het centrale examen voor Nederlands wordt geëxamineerd met het examen van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). 
De instellingsexamens voor Nederlands worden geëxamineerd met examens van Deviant. 
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Rekenen generiek 

 

Toets 

Code 

 

Examenvorm Vaardigheid Niveau 
Periode 
afname 

Duur 
examen 

Plaats afname 
Eindresultaat 

(geheel cijfer) 

RE01 Instellingsexamen 

1. Grootheden en eenheden 
2. Oriëntatie in de twee- en 

driedimensionale wereld 
3. Verhoudingen herkennen en 

gebruiken 
4. Procenten gebruiken 
5. Omgaan met kwantitatieve 

informatie 

Rekenen 
niveau 3 

Variabel 
90 - 120 
minuten 

Examencentrum  Cijfer 

Het instellingsexamen rekenen wordt geëxamineerd met het examen van de Coöperatie Examen MBO. Afhankelijk van het niveau duurt het examen 90 of 120 minuten. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Examenplan PW3  41 

 

Onderdelen loopbaan en Burgerschap  

  Om in aanmerking te komen voor het diploma moet aan de inspanningsverplichting van alle onderdelen van loopbaan en burgerschap zijn voldaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code 

SLBN3 

Dimensies  Bewijsstuk 
Periode 
afname 

Plaats  Resultaat Eindresultaat  

LBD1 Dimensie Politiek-Juridisch Summatieve eindopdracht  
Gedurende 
opleiding 

School 
Voldaan / Niet 
voldaan 

Voldaan/Niet voldaan 

 

LBD2 Dimensie Economisch Summatieve eindopdracht  
Gedurende 
opleiding School 

Voldaan / Niet 
voldaan 

LBD3 Dimensie Sociaal-Maatschappelijk Summatieve eindopdracht  
Gedurende 
opleiding School 

Voldaan / Niet 
voldaan 

LBD4 Dimensie Vitaal Burgerschap Summatieve eindopdracht  
Gedurende 
opleiding School 

Voldaan / Niet 
voldaan 

LBD5 Loopbaan Summatieve eindopdracht  
Gedurende 
opleiding School 

Voldaan / Niet 
voldaan 
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Beroepspraktijkvorming  

BPV-onderdeel Beschrijving van het BPV-onderdeel Periode  Duur  Manier van beoordelen Resultaat 

  

Een student heeft zijn BPV voldoende 
afgesloten als het werkveld en de SLC 
hebben vastgesteld dat de praktijkexamens 
met een voldoende/goed zijn behaald. 

 

 

Semester 6 

 

60 minuten 

 

Werkveld en Studieloopbaancoach 
stellen in het eindbezoek de 
beoordeling van de BPV op. 

Voldoende / 
Onvoldoende 

Om in aanmerking te komen voor het diploma moet de beroepspraktijkvorming met een positieve beoordeling (voldoende) zijn afgesloten, waarbij het oordeel van het 
leerbedrijf betrokken is 

Examenonderdelen keuzedelen 
De examens van de keuzedelen zijn ondergebracht in een apart examenplan Keuzedelen. In dit examenplan is van alle keuzedelen die aangeboden worden 
door cluster ZWU aangegeven op welke wijze het keuzedeel wordt afgesloten. Indien er sprake is van configuraties, zijn deze beschreven in de OER.
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Bijlage 4: Examenplan Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 
niveau 4   

 

 

 

Examenplan behorend bij de  

onderwijs- en examenregeling van de opleiding: 

 

Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Kinderopvang 

 
 

Opleidingsdomein Zorg en Welzijn  

Kwalificatiedossier Pedagogisch Werk  

Kwalificatie(s) 25697  

Niveau(s) 4  

Leerweg(en)  BOL, BBL, OVO & BOL Volwassenen  

Cohort 2022  

Nominale studieduur (SBU) 4800  

Ingangsdatum 01-08-2022  

Expiratiedatum 31-07-2026  

       

Team  Kindprofessional  

Datum opgesteld 01-03-2022  

Datum vastgesteld 25 mei 2022  

Versie 1.0  
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Wanneer mag je aan het examen deelnemen? 
Binnen de opleiding pedagogisch werk niveau 4 is er sprake van voorwaardelijke toetsing. Om aan 
(deel-) examens te kunnen deelnemen, zijn aanvullende voorwaarden gesteld (Examenreglement 
Scalda, artikel 2.1, lid2. Dit betekent dat je eerst formatieve toetsen moet hebben behaald voordat je 
kunt deelnemen aan een (deel-) examen. Hieronder vind je per variant per (deel-) examen aangegeven 
of er sprake is van aanvullende voorwaarden. In hoofdstuk 3.1.1 van de OER zijn de voorwaarden 
verder uitgewerkt. 

In de tabel 1 kun je per (deel-) examen lezen welke eisen worden gesteld voor deelname aan het 
examen voor studenten van de BOL/OVO opleidingen. In tabel 2 kun je per (deel-) examen lezen welke 
eisen worden gesteld voor deelname aan het examen voor de BBL-opleidingen: 

Tabel 3: Voorwaardelijke toetsing BOL/OVO 

Examen BOL variant - Voorwaarden voor deelname  

B1K1A - Pedagogisch klimaat JA 

B1K1B - Ontwikkeling stimuleren JA 

B1K2A - Professionele ontwikkeling en kwaliteit JA 

P2K1A - Afstemmen en begeleiden JA 

P2K1B – Programma opstellen en uitvoeren JA 

P2K2A - Organiseren van werkzaamheden JA 

Keuzedelen JA 

 

Tabel 4: Voorwaardelijke toetsing BBL/OVO/BOL Volwassenen 

Examen BBL variant - Voorwaarden voor deelname 

B1K1A - Pedagogisch klimaat JA 

B1K1B - Ontwikkeling stimuleren JA 

B1K2A - Professionele ontwikkeling en kwaliteit JA 

P2K1A - Afstemmen en begeleiden JA 

P2K1B - Programma opstellen en uitvoeren JA 

P2K2A - Organiseren van werkzaamheden JA 

Keuzedelen JA 
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Wanneer je staat ingeschreven als examendeelnemer worden er geen aanvullende voorwaarden 
voor deelname aan de examens gesteld.  
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Beslisregels diplomering 
  

Examenonderdelen Beslisregels 

Beroepsgerichte 
examenonderdelen 
(kerntaken) 
 

Je voldoet aan de eisen als alle kerntaken met minimaal een voldoende zijn 
afgerond. Compensatie is niet mogelijk.  

Voor alle onderliggende examenresultaten geldt dat deze minimaal met een 
voldoende of het cijfer 5,5 moeten zijn behaald. 

Generieke taal- en 
rekenvaardigheden  

Hieronder staan de minimumeisen beschreven. Als je wilt examineren op een 
hoger niveau dan heb je daarvoor toestemming nodig van de 
examencommissie. 

Nederlandse taal  

• lezen en luisteren 3F: centraal examen. 

• spreken, gesprekken voeren en schrijven 3F : instellingsexamens. 

Engelse taal 

• lezen en luisteren B1: centraal examen. 

• spreken, gesprekken voeren en schrijven A2: instellingsexamens. 
 

Rekenen niveau 4 

• instellingsexamen. 

Voor één van de generieke examenonderdelen Engels, Nederlandse taal en 
rekenen een eindwaardering van ten minste het cijfer 5, voor de andere 
genoemde generieke examenonderdelen ten minste het cijfer 6. 

Loopbaan en 
burgerschap 

Om te slagen voor het onderdeel loopbaan en burgerschap moet je aan alle 
onderdelen voldaan hebben.  

Beroepspraktijkvorming De beroepspraktijkvorming moet met een positieve beoordeling (voldoende) 
zijn voltooid, waarbij het oordeel van het leerbedrijf betrokken is. 

Wettelijke vereiste (IKK) 
 
De student voldoet aan de eis indien: Het gemiddelde van Luisteren, Spreken 
en Gesprekken voeren minimaal 5,5 is én voor alle drie de deelvaardigheden 
geen resultaat lager is dan 5,0. 

Deze wettelijke vereiste maakt deel uit van de diplomabeslissing. 
 

Branche vereisten De student voldoet aan de eis indien:  
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Examenonderdelen Beslisregels 

Het gemiddelde van Lezen, Luisteren, Spreken en Gesprekken voeren minimaal 
5,5 is én voor alle deelvaardigheden afzonderlijk minimaal een 5,0 is behaald. 

De student beheerst de leerdoelen voor het werken met 0-jarigen. De 
bewijslast bestaat uit voldoende resultaten voor de formatieve resultaten als 
aangegeven bij Werken met 0-jarigen (p.10). 

De branchevereiste maakt géén deel uit van de diplomabeslissing. Indien aan 
de branchevereiste wordt  voldaan, wordt deze wel op het diploma en de 
resultatenlijst bij het diploma vermeld. 

Keuzedelen Aan de eisen voor het behalen van de keuzedelen is voldaan wanneer aan alle 
onderstaande eisen is voldaan: 

• De uren voor de keuzedelen bedragen 720 SBU. 

• Minimaal de helft van het aantal keuzedelen is met een voldoende 
afgesloten. 

• Het gemiddeld resultaat van de keuzedelen is minimaal 5,5. 

• Geen resultaat van een keuzedeel is lager dan 4,0. 
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Examenplan: de examenonderdelen 
De examenplannen van de beroepsgerichte examenonderdelen zijn gebaseerd op de examens van Prove2Move (examenleverancier), 1e druk, december 
2021.  

De planning van de examens zoals aangegeven bij de periode van afname, betreft de planning voor reguliere traject. In geval van een praktijkroute, van een 
maatwerktraject of OVO-inschrijving vindt de planning van de examens in overleg tussen de student en de opleiding plaats. 

Beroepsgerichte examenonderdelen 

Code Examenvorm Exameninhoud 

- Werkprocessen 

- Vakkennis & vaardigheden 

Leverancier Periode afname 1 
& Duur examen 

Plaats 
afname 

Resultaat Weging Einduitslag / 
Uitslagprotocol 

Basisdeel 

Kerntaak 1 - Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling 

Naam examen: Pedagogisch klimaat  

 

 

 

Onvoldoende 

Voldoende 

Goed 

 

 

B1K1A Praktijkexamen B1-K1-W1 

B1-K1-W4 

B1-K1-W5 

B1-K1-W7 

Prove2Move BOL 
Leerjaar 2 

BBL 

Leerjaar 2 

 

Duur: 

Maximaal 2 
weken 

 

BPV Onvoldoende 

Voldoende 

Goed 

1 
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Code Examenvorm Exameninhoud 

- Werkprocessen 

- Vakkennis & vaardigheden 

Leverancier Periode afname 1 
& Duur examen 

Plaats 
afname 

Resultaat Weging Einduitslag / 
Uitslagprotocol 

Naam examen: Ontwikkeling stimuleren 

B1K1B Praktijkexamen B1-K1-W2 

B1-K1-W3 

B1-K1-W6 

 

Prove2move BOL 
Leerjaar 2 

BBL 

Leerjaar 2 

 

Duur: 

Maximaal 6 
weken 

BPV Onvoldoende 

Voldoende 

Goed 

1 

 

 

 

 

 



 

Examenplan PW4        50 

 

Code Examenvorm Exameninhoud 

- Werkprocessen 

- Vakkennis & vaardigheden 

Leverancier Periode afname 1 
& Duur examen 

Plaats 
afname 

Resultaat Weging Einduitslag / 
Uitslagprotocol 

Basisdeel 

Kerntaak 2 - Werken aan kwaliteit en deskundigheid 

Naam examen: Professionele ontwikkeling en kwaliteit 

B1K2A 

 

CGI B1-K2-W1 

B1-K2-W2 

Prove2Move BOL 
Leerjaar 3 

BBL 

Leerjaar 3 

 

Duur: 

Maximaal 45 
minuten 

School Onvoldoende 

Voldoende 

Goed 

1 Onvoldoende 

Voldoende 

Goed  

Het CGI wordt afgenomen aan de hand van verzamelde bewijsstukken. 
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Code Examenvorm Exameninhoud 

- Werkprocessen 

- Vakkennis & vaardigheden 

Leverancier Periode afname 1 
& Duur examen 

Plaats 
afname 

Resultaat Weging Einduitslag / 
Uitslagprotocol 

Profieldeel 

Kerntaak 1 – Opvoeden en ontwikkelen van kinderen/jongeren 

Naam examen: Afstemmen en begeleiden 

Onvoldoende 

Voldoende 

Goed 

 

 

P2K1A Praktijkexamen P2-K1-W1 

P2-K1-W3 

P2-K1-W4 

Prove2Move BOL 
Leerjaar 3 

BBL 

Leerjaar 3 

 

Duur 

Maximaal 6 
weken 

BPV Onvoldoende 

Voldoende 

Goed 

1 

Naam examen: Programma opstellen en uitvoeren 

P2K1B Praktijkexamen P2-K1-W2 

P2-K1-W5 

P2-K1-W6 

P2-K1-W7 

Prove2Move BOL 
Leerjaar 3 

BBL 

Leerjaar 3 

BPV Onvoldoende 

Voldoende 

Goed 

1 
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Code Examenvorm Exameninhoud 

- Werkprocessen 

- Vakkennis & vaardigheden 

Leverancier Periode afname 1 
& Duur examen 

Plaats 
afname 

Resultaat Weging Einduitslag / 
Uitslagprotocol 

 

Duur: 

Maximaal 3 
weken 

 

Code Examenvorm Exameninhoud 

- Werkprocessen 

- Vakkennis & vaardigheden 

Leverancier Periode afname 1 
& Duur examen 

Plaats 
afname 

Resultaat Weging Einduitslag / 
Uitslagprotocol 

Profieldeel 

Kerntaak 2 – Organiseren van de werkzaamheden 

 Naam examen: Organiseren van werkzaamheden 

Onvoldoende 

Voldoende 

Goed 

P2K2A Praktijkexamen P3-K2-W1 

P3-K2-W2 

P3-K2-W3 

Prove2Move BOL 
Leerjaar 3 

BBL 

Leerjaar 3 

 

BPV Onvoldoende 

Voldoende 

Goed 

1 
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Code Examenvorm Exameninhoud 

- Werkprocessen 

- Vakkennis & vaardigheden 

Leverancier Periode afname 1 
& Duur examen 

Plaats 
afname 

Resultaat Weging Einduitslag / 
Uitslagprotocol 

Duur: 

Maximaal 6 
weken 
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Examenonderdelen beroepsvereisten 
 

Nederlandse taal in de Kinderopvang 

Een beroepskracht beschikt over een bewijsstuk waaruit blijkt dat zij: 

c) de Nederlandse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees 
Referentiekader voor Talen, of 

d) de Nederlandse taal voor de mondelinge taalvaardigheid beheerst op ten minste niveau 3F als bedoeld in bijlage 1 bij het Besluit referentieniveaus 
Nederlandse taal en rekenen. 

Een beroepskracht beschikt over een bewijsstuk waaruit blijkt dat zij: 

a) De Nederlandse taal voor de onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen beheerst op ten minste niveau 3F als bedoeld in bijlage 1 bij het 
Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen. 

b) De kennis en vaardigheden beheerst gericht op het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen zoals bedoeld in artikel 4, lid 2 van 
het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. 
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Vakkennis-
vaardigheid 
Taal beschreven 
in het 
kwalificatiedoss
ier 

Koppeling 
aan  

Bewijslast Geëxamineerd via 
examenproject/ apart examen 

Periode afname 
& duur examen 

Plaats afname Minimaal te 
behalen resultaat 

Einduitslag / 
Uitslagprotocol 

Weging 
 

3F Lezen   Centraal examen 

of 

Instellingsexamen 

Leerjaar 2 Examencentrum 

of 

Scalda 

 

5,0 
 

 

 

 

Minima
al 5,5 
gemidd
eld 

3F Luisteren  

 

  Centraal examen 

of 

Instellingsexamen 

Leerjaar 2 Examencentrum 

of 

Scalda 

 

5,0 
1x 

3F Spreken   Instellingsexamen Leerjaar 2 Scalda 5,0 
1x 

3F Gesprekken 
voeren 

  Instellingsexamen Leerjaar 2 Scalda 5,0 
1x 
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Werken met 0-jarigen 

Een beroepskracht beschikt over een bewijsstuk waaruit blijkt dat zij de leerdoelen voor het werken met 0-jarigen beheerst conform bijlage II van de cao 
kinderopvang.  

Bewijslast voor het werken met 0-jarigen 

Alle school- en bpv-opdrachten van de Kindlijn semester 1 zijn behaald met een voldoende/goed.  Alle WPL-opdrachten van de Kindlijn, semester 1 
zijn uitgevoerd en beoordeeld met ‘voldaan’. 

Het keuzedeel ‘Werken met baby’s’ behaald met het minimumresultaat ‘voldoende’, wordt tevens als bewijslast geaccepteerd.  
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Examenonderdelen generieke eisen  
 

Nederlandse taal, mbo-4 Referentieniveau 3F 

 

Toets 

Code 

SNED3F--- 

Examenvorm Vaardigheid Niveau 
Periode 
afname 

Duur examen Plaats afname 
Resultaat + weging 

(1 decimaal) 

Eindresultaat 

(geheel cijfer) 

NE01 Centraal Examen Luisteren en lezen 3F Variabel 120 minuten Examencentrum      Cijfer 1x 

Eindcijfer 

NE02A Instellingsexamen Gesprekken voeren  3F   Variabel 10 - 15 minuten School Cijfer 1x 

Cijfer 1x NE02B Instellingsexamen Spreken 3F Variabel 8 - 10 minuten School Cijfer 1x 

NE02C Instellingsexamen Schrijven 3F Variabel 120 minuten School Cijfer 1x 

Het centrale examen voor Nederlands wordt geëxamineerd met het examen van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). 
De instellingsexamens voor Nederlands worden geëxamineerd met examens van Deviant. 

 

Engels generiek 

 

Toets 

Code 

SENGN4B1A2 

Examenvorm Vaardigheid Niveau 
Periode 
afname 

Duur examen Plaats afname 
Resultaat + weging 

(1 decimaal) 

Eindresultaat 

(geheel cijfer) 
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EN01 Centraal Examen 
(digitaal) 

Luisteren en lezen 
B1 Variabel 90 minuten 

Examencentrum  
    Cijfer 1x 

Eindcijfer 
EN02A 

Instellingsexamen 
(digitaal) 

Gesprekken voeren  A2 

Variabel 60 minuten 

School Cijfer 1x 

Cijfer 1x EN02B Spreken A2 School Cijfer 1x 

EN02C Schrijven A2 School Cijfer 1x 

Het centrale examens voor Engels wordt geëxamineerd met het examen van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). 
De instellingsexamens gesprekken voeren, spreken en schrijven worden geëxamineerd met examens van Pearson (SEE MBO). Deze drie taalvaardigheid worden in met behulp van één 
(digitaal) examen geëxamineerd. 

 

Rekenen generiek 

 

Toets 

Code 

 

Examenvorm Vaardigheid Niveau 
Periode 
afname 

Duur 
examen 

Plaats afname 
Eindresultaat 

(geheel cijfer) 

RE01 Instellingsexamen 

6. Grootheden en eenheden 
7. Oriëntatie in de twee- en 

driedimensionale wereld 
8. Verhoudingen herkennen en 

gebruiken 
9. Procenten gebruiken 
10. Omgaan met kwantitatieve 

informatie 

Rekenen 
niveau 4 

Variabel 
90 - 120 
minuten 

Examencentrum  Cijfer 

Het instellingsexamen rekenen wordt geëxamineerd met het examen van de Coöperatie Examen MBO. Afhankelijk van het niveau duurt het examen 90 of 120 minuten. 
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Onderdelen loopbaan en Burgerschap  
 

  Om in aanmerking te komen voor het diploma moet aan de inspanningsverplichting van alle onderdelen van loopbaan en burgerschap zijn voldaan. 

 
 

  

Code 

SLBN3 

Dimensies  Bewijsstuk 
Periode 
afname 

Plaats  Resultaat Eindresultaat  

LBD1 Dimensie Politiek-Juridisch Summatieve eindopdracht  
Gedurende 
opleiding 

School 
Voldaan / Niet 
voldaan 

Voldaan/Niet voldaan 

 

LBD2 Dimensie Economisch Summatieve eindopdracht  
Gedurende 
opleiding School 

Voldaan / Niet 
voldaan 

LBD3 Dimensie Sociaal-Maatschappelijk Summatieve eindopdracht  
Gedurende 
opleiding School 

Voldaan / Niet 
voldaan 

LBD4 Dimensie Vitaal Burgerschap Summatieve eindopdracht  
Gedurende 
opleiding School 

Voldaan / Niet 
voldaan 

LBD5 Loopbaan Summatieve eindopdracht  
Gedurende 
opleiding School 

Voldaan / Niet 
voldaan 
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Beroepspraktijkvorming  
BPV-onderdeel Beschrijving van het BPV-onderdeel Periode  Duur  Manier van beoordelen Resultaat 

  

Een student heeft zijn BPV voldoende 
afgesloten als het werkveld en de SLC 
hebben vastgesteld dat de praktijkexamens 
met een voldoende/goed zijn behaald. 

 

 

Semester 6 

 

60 minuten 

 

Werkveld en Studieloopbaancoach 
stellen in het eindbezoek de 
beoordeling van de BPV op. 

Voldoende / 
Onvoldoende 

Om in aanmerking te komen voor het diploma moet de beroepspraktijkvorming met een positieve beoordeling (voldoende) zijn afgesloten, waarbij het oordeel van het 
leerbedrijf betrokken is. 

Examenonderdelen keuzedelen 
De examens van de keuzedelen zijn ondergebracht in een apart examenplan Keuzedelen. In dit examenplan is van alle keuzedelen die aangeboden worden 
door cluster ZWU aangegeven op welke wijze het keuzedeel wordt afgesloten. Indien er sprake is van configuraties, worden deze beschreven in de OER. 
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Bijlage 5: Examenplan Onderwijsassistent niveau 4   

 

 

 

 

Examenplan behorend bij de  

onderwijs- en examenregeling van de opleiding: 

Onderwijsassistent  

 
Opleidingsdomein Zorg en Welzijn  

Kwalificatiedossier Pedagogisch Werk  

Kwalificatie(s) 25698  

Niveau(s) 4  

Leerweg(en)  BOL, BBL, OVO & BOL Volwassenen  

Cohort 2022  

Nominale studieduur (SBU) 4800  

Ingangsdatum 01-08-2022  

Expiratiedatum 31-07-2026  

       

Team  Kindprofessional  

Datum opgesteld 01-03-2022  

Datum vastgesteld 25 mei 2022  

Versie 1.0  
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Wanneer mag je aan het examen deelnemen? 
Binnen de opleiding onderwijsassistent niveau 4 is er sprake van voorwaardelijke toetsing. Om aan 
(deel-) examens te kunnen deelnemen, zijn aanvullende voorwaarden gesteld (Examenreglement 
Scalda, artikel 2.1, lid 2). Dit betekent dat je eerst formatieve toetsen moet hebben behaald voordat 
je kunt deelnemen aan een (deel-) examen. Hieronder vind je per variant per (deel-) examen 
aangegeven of er sprake is van aanvullende voorwaarden. In hoofdstuk 3.1.1 van de OER zijn de 
voorwaarden verder uitgewerkt. 

In de tabel 1 kun je per (deel-) examen lezen welke eisen worden gesteld voor deelname aan het 
examen voor studenten van de BOL/OVO opleidingen. In tabel 2 kun je per (deel-) examen lezen welke 
eisen worden gesteld voor deelname aan het examen voor de BBL-opleidingen: 

Tabel 5: Voorwaardelijke toetsing BOL/OVO 

Examen BOL variant - Voorwaarden voor deelname  

B1K1A - Pedagogisch klimaat JA 

B1K1B - Ontwikkeling stimuleren JA 

B1K2A - Professionele ontwikkeling en kwaliteit JA 

P3K1A - Ontwikkelingsgericht ondersteunen JA 

P3K1B - Leeractiviteiten voorbereiden en uitvoeren JA 

P3K2A - Activiteiten buiten de klas JA 

Keuzedelen JA 

 

Tabel 6: Voorwaardelijke toetsing BBL/OVO/BOL Volwassenen 

Examen BBL variant - Voorwaarden voor deelname 

B1K1A - Pedagogisch klimaat JA 

B1K1B - Ontwikkeling stimuleren JA 

B1K2A - Professionele ontwikkeling en kwaliteit JA 

P3K1A - Ontwikkelingsgericht ondersteunen JA 

P3K1B - Leeractiviteiten voorbereiden en uitvoeren JA 
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P3K2A - Activiteiten buiten de klas JA 

Keuzedelen JA 

 

Wanneer je staat ingeschreven als examendeelnemer worden er geen aanvullende voorwaarden 
voor deelname aan de examens gesteld.  
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Beslisregels diplomering 
  

Examenonderdelen Beslisregels 

Beroepsgerichte 
examenonderdelen 
(kerntaken) 
 

Je voldoet aan de eisen als alle kerntaken met minimaal een voldoende zijn 
afgerond. Compensatie is niet mogelijk.  

Voor alle onderliggende examenresultaten geldt dat deze minimaal met een 
voldoende of het cijfer 5,5 moeten zijn behaald. 

Generieke taal- en 
rekenvaardigheden  

Hieronder staan de minimumeisen beschreven. Als je wilt examineren op een 
hoger niveau dan heb je daarvoor toestemming nodig van de 
examencommissie. 

Nederlandse taal  

• lezen en luisteren 3F: centraal examen. 

• spreken, gesprekken voeren en schrijven 3F : instellingsexamens. 
 

Engelse taal 

• lezen en luisteren B1: centraal examen. 

• spreken, gesprekken voeren en schrijven A2: instellingsexamens. 
 

Rekenen niveau 4 

• instellingsexamen. 
 

Voor één van de generieke examenonderdelen Engels, Nederlandse taal en 
rekenen een eindwaardering van ten minste het cijfer 5, voor de andere 
genoemde generieke examenonderdelen ten minste het cijfer 6. 

Loopbaan en 
burgerschap 

Om te slagen voor het onderdeel loopbaan en burgerschap moet je aan alle 
onderdelen voldaan hebben.  

Beroepspraktijkvorming De beroepspraktijkvorming moet met een positieve beoordeling (voldoende) 
zijn voltooid, waarbij het oordeel van het leerbedrijf betrokken is.  

Keuzedelen Aan de eisen voor de keuzedelen is voldaan wanneer aan alle onderstaande 
eisen is voldaan: 

• De uren voor de keuzedelen bedragen 720 SBU. 

• Minimaal de helft van het aantal keuzedelen is met een voldoende 
afgesloten. 

• Het gemiddeld resultaat van de keuzedelen is minimaal 5,5. 
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Examenonderdelen Beslisregels 

• Geen resultaat van een keuzedeel is lager dan 4,0. 
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Examenplan: de examenonderdelen 
De examenplannen van de beroepsgerichte examenonderdelen zijn gebaseerd op de examens van Prove2Move (examenleverancier), 1e druk, december 
2021.  

De planning van de examens zoals aangegeven bij de periode van afname, betreft de planning voor het reguliere traject. In geval van een praktijkroute, van 
een maatwerktraject of OVO-inschrijving vindt de planning van de examens in overleg tussen de student en de opleiding plaats. 

Beroepsgerichte examenonderdelen 

Code Examenvorm Exameninhoud 

- Werkprocessen 

- Vakkennis & vaardigheden 

Leverancier Periode afname 
& Duur examen 

Plaats 
afname 

Resultaat Weging Einduitslag / 
Uitslagprotocol 

Basisdeel 

Kerntaak 1 - Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling 

Naam examen: Pedagogisch klimaat  

 

 

 

Onvoldoende 

Voldoende 

Goed 

 

 

B1K1A Praktijkexamen B1-K1-W1 

B1-K1-W4 

B1-K1-W5 

B1-K1-W7 

Prove2Move BOL 
Leerjaar 2 

BBL 

Leerjaar 2 

 

Duur: 

Maximaal 2 
weken 

 

BPV Onvoldoende 

Voldoende 

Goed 

1 
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Code Examenvorm Exameninhoud 

- Werkprocessen 

- Vakkennis & vaardigheden 

Leverancier Periode afname 
& Duur examen 

Plaats 
afname 

Resultaat Weging Einduitslag / 
Uitslagprotocol 

Naam examen: Ontwikkeling stimuleren 

B1K1B Praktijkexamen B1-K1-W2 

B1-K1-W3 

B1-K1-W6 

 

Prove2move BOL 
Leerjaar 2 

BBL 

Leerjaar 2 

 

Duur: 

Maximaal 6 
weken 

BPV Onvoldoende 

Voldoende 

Goed 

1 
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Code Examenvorm Exameninhoud 

- Werkprocessen 

- Vakkennis & vaardigheden 

Leverancier Periode afname 1 
& Duur examen 

Plaats 
afname 

Resultaat Weging Einduitslag / 
Uitslagprotocol 

Basisdeel 

Kerntaak 2 - Werken aan kwaliteit en deskundigheid 

Naam examen: Professionele ontwikkeling en kwaliteit 

B1K2A 

 

CGI B1-K2-W1 

B1-K2-W2 

Prove2Move BOL 
Leerjaar 3 

BBL 

Leerjaar 3 

 

Duur: 

Maximaal 45 
minuten 

School Onvoldoende 

Voldoende 

Goed 

1 Onvoldoende 

Voldoende 

Goed  

Het CGI wordt afgenomen aan de hand van verzamelde bewijsstukken. 
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Code Examenvorm Exameninhoud 

- Werkprocessen 

- Vakkennis & vaardigheden 

Leverancier Periode afname 1 
& Duur examen 

Plaats 
afname 

Resultaat Weging Einduitslag / 
Uitslagprotocol 

Profieldeel 

Kerntaak 1 – Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de kinderen in de kinderopvang 

Naam examen: Ontwikkelingsgericht ondersteunen 

Onvoldoende 

Voldoende 

Goed 

 

 

P3K1A Praktijkexamen P3-K1-W1 

P3-K1-W4 

P3-K1-W5 

Prove2Move BOL 
Leerjaar 3 

BBL 

Leerjaar 3 

 

Duur 

Maximaal 6 
weken 

BPV Onvoldoende 

Voldoende 

Goed 

1 

Naam examen: Leeractiviteiten voorbereiden en uitvoeren 

P3K1B Praktijkexamen P3-K1-W2 

P3-K1-W3 

P3-K1-W6 

Prove2Move BOL 
Leerjaar 3 

BBL 

BPV Onvoldoende 

Voldoende 

Goed 

1 
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Code Examenvorm Exameninhoud 

- Werkprocessen 

- Vakkennis & vaardigheden 

Leverancier Periode afname 1 
& Duur examen 

Plaats 
afname 

Resultaat Weging Einduitslag / 
Uitslagprotocol 

Leerjaar 3 

 

Duur: 

Maximaal 3 
weken 

 

Code Examenvorm Exameninhoud 

- Werkprocessen 

- Vakkennis & vaardigheden 

Leverancier Periode afname 1 
& Duur examen 

Plaats 
afname 

Resultaat Weging Einduitslag / 
Uitslagprotocol 

Profieldeel 

Kerntaak 2 – Uitvoeren van taken rondom de lessen 

 Naam examen: Activiteiten buiten de klas 

Onvoldoende 

Voldoende 

Goed 

P3K2A Praktijkexamen P3-K2-W1 

P3-K2-W2 

Prove2Move BOL 
Leerjaar 3 

BBL 

Leerjaar 3 

BPV Onvoldoende 

Voldoende 

Goed 

1 
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Code Examenvorm Exameninhoud 

- Werkprocessen 

- Vakkennis & vaardigheden 

Leverancier Periode afname 1 
& Duur examen 

Plaats 
afname 

Resultaat Weging Einduitslag / 
Uitslagprotocol 

 

Duur: 

Maximaal 6 
weken 
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Examenonderdelen generieke eisen  
 

Nederlandse taal, mbo-4 Referentieniveau 3F 

 

Toets 

Code 

SNED3F--- 

Examenvorm Vaardigheid Niveau 
Periode 
afname 

Duur examen Plaats afname 
Resultaat + weging 

(1 decimaal) 

Eindresultaat 

(geheel cijfer) 

NE01 Centraal Examen Luisteren en lezen 3F Variabel 120 minuten Examencentrum      Cijfer 1x 

Eindcijfer 

NE02A Instellingsexamen Gesprekken voeren  3F   Variabel 10 - 15 minuten School Cijfer 1x 

Cijfer 1x NE02B Instellingsexamen Spreken 3F Variabel 8 - 10 minuten School Cijfer 1x 

NE02C Instellingsexamen Schrijven 3F Variabel 120 minuten School Cijfer 1x 

Het centrale examens voor Nederlands wordt geëxamineerd met het examen van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). 
De instellingsexamens voor Nederlands worden geëxamineerd met examens van Deviant. 
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Engels generiek 

 

Toets 

Code 

SENGN4B1A2 

Examenvorm Vaardigheid Niveau 
Periode 
afname 

Duur examen Plaats afname 
Resultaat + weging 

(1 decimaal) 

Eindresultaat 

(geheel cijfer) 

EN01 Centraal Examen 
(digitaal) 

Luisteren en lezen 
B1 Variabel 90 minuten 

Examencentrum  
    Cijfer 1x 

Eindcijfer 
EN02A 

Instellingsexamen 
(digitaal) 

Gesprekken voeren  A2 

Variabel 60 minuten 

School Cijfer 1x 

Cijfer 1x EN02B Spreken A2 School Cijfer 1x 

EN02C Schrijven A2 School Cijfer 1x 

Het centrale examens voor Engels wordt geëxamineerd met het examen van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). 
De instellingsexamens gesprekken voeren, spreken en schrijven worden geëxamineerd met examens van Pearson (SEE MBO). Deze drie taalvaardigheid worden in met behulp van één 
(digitaal) examen geëxamineerd. 
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Rekenen generiek 

 

Toets 

Code 

 

Examenvorm Vaardigheid Niveau 
Periode 
afname 

Duur 
examen 

Plaats afname 
Eindresultaat 

(geheel cijfer) 

RE01 Instellingsexamen 

11. Grootheden en eenheden 
12. Oriëntatie in de twee- en 

driedimensionale wereld 
13. Verhoudingen herkennen 

en gebruiken 
14. Procenten gebruiken 
15. Omgaan met kwantitatieve 

informatie 

Rekenen 
niveau 4 

Variabel 
90 - 120 
minuten 

Examencentrum  Cijfer 

Het instellingsexamen rekenen wordt geëxamineerd met het examen van de Coöperatie Examen MBO. Afhankelijk van het niveau duurt het examen 90 of 120 minuten. 
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Onderdelen loopbaan en Burgerschap 
 

 

Om in aanmerking te komen voor het diploma, moet aan de inspanningsverplichting van alle onderdelen van loopbaan en burgerschap zijn voldaan. 

 
 

  

Code 

SLBN3 
Dimensies  Bewijsstuk 

Periode 
afname 

Plaats  Resultaat Eindresultaat  

LBD1 Dimensie Politiek-Juridisch Summatieve eindopdracht 
Gedurende 
opleiding 

School 
Voldaan / Niet 
voldaan 

Voldaan/Niet voldaan 

 

LBD2 Dimensie Economisch Summatieve eindopdracht  
Gedurende 
opleiding School 

Voldaan / Niet 
voldaan 

LBD3 Dimensie Sociaal-Maatschappelijk Summatieve eindopdracht  
Gedurende 
opleiding School 

Voldaan / Niet 
voldaan 

LBD4 Dimensie Vitaal Burgerschap Summatieve eindopdracht  
Gedurende 
opleiding School 

Voldaan / Niet 
voldaan 

LBD5 Loopbaan Summatieve eindopdracht 

Gedurende 
opleiding School 

Voldaan / Niet 
voldaan 
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Beroepspraktijkvorming  
 

BPV-onderdeel Beschrijving van het BPV-onderdeel Periode  Duur  Manier van beoordelen Resultaat 

 

 

 

Een student heeft zijn BPV voldoende 
afgesloten als het werkveld en de SLC 
hebben vastgesteld dat de praktijkexamens 
met een voldoende/goed zijn behaald. 

 

 

Semester 6 

 

60 minuten 

 

Werkveld en Studieloopbaancoach 
stellen in het eindbezoek de 
beoordeling van de BPV op. 

Voldoende / 
Onvoldoende 

Om in aanmerking te komen voor het diploma moet de beroepspraktijkvorming met een positieve beoordeling (voldoende) zijn afgesloten, waarbij het oordeel van het 
leerbedrijf betrokken is. 

Examenonderdelen keuzedelen 
De examens van de keuzedelen zijn ondergebracht in een apart examenplan Keuzedelen. In dit examenplan is van alle keuzedelen die aangeboden worden 
door cluster ZWU aangegeven op welke wijze het keuzedeel wordt afgesloten. Indien er sprake is van configuraties, worden deze beschreven in de OER. 

 
 
 


