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Voorwoord 
 
 
Beste student, 
 
Welkom bij  SCALDA,  Maritiem & Logistiek College De Ruyter. 
 
De onderwijs- en examenregeling (OER) is een regeling waarin de school de programmering van de 
onderwijsactiviteiten en de examinering verantwoordt en vastlegt. In het algemene deel vind je alle 
algemene informatie over hoe het onderwijs en de examinering bij het Maritiem en Logistiek College 
De Ruyter is geregeld, afgekort OER algemeen. In dit specifiek deel van de OER is de gedetailleerde 
informatie opgenomen over het onderwijs en de examinering van de opleiding die je gaat volgen. 
 
De Onderwijs- en examenregeling is geldig voor het cohort waarin je bent ingeschreven (= dezelfde 
groep studenten die in hetzelfde jaar met dezelfde opleiding zijn begonnen) en is geldig tot de 
vervaldatum.   
 
Als je na het lezen nog vragen of opmerkingen hebt, kan je terecht bij je mentor. Hij/zij zal tijdens de 
introductieperiode ook nog extra aandacht besteden aan de OER. 
 
Indien er tijdens je opleiding wijzigingen worden doorgevoerd, die betrekking hebben op de onderwijs- 
en/of examenregeling van jouw cohort,  zullen die in de vorm van een addendum aan deze regeling 
worden toegevoegd.   
 
 De OER-en (algemeen en specifiek) zijn ook terug te vinden MijnScalda.nl.     
 
We wensen je een plezierige en succesvolle studietijd toe! 
Namens alle medewerkers van SCALDA Maritiem & Logistiek College De Ruyter 
 
V.J.J.C. van de Reijt, 
Directeur   
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Naast de opleidingsgidsen zijn er nog een aantal formele documenten, die jou informatie kunnen 
verstrekken over het onderwijs en de examinering binnen Scalda. 
 

Klachtenregeling  In deze regeling kun je lezen hoe en bij wie je een klacht 
kunt indienen. 
 

Regeling klachten, bezwaar en beroep 
examens 

In deze regeling kun je lezen hoe en bij wie je een klacht 
kunt indienen m.b.t. de examinering. Ook kun je hier in 
lezen hoe je bezwaar kunt maken tegen een beoordeling 
van je examen. 
 

Studentenstatuut Hierin staan jouw belangrijkste rechten en plichten.  
 

Examenreglement en het reglement 
van de commissie van beroep 
examinering 

Belangrijke regels voor de examens kun je hierin 
raadplegen. 
 

Reglement Preventie en bestrijding 
van seksuele intimidatie, 
discriminatie, agressie en geweld 

Als je je geïntimideerd, bedreigd of gediscrimineerd 
voelt kun je hier lezen welke regels de school toepast. 
 

De onderwijsovereenkomst en de 
algemene voorwaarden 

Dit is de overeenkomst die je met de school aangaat 
over je opleiding. De algemene voorwaarden regelen de 
rechten en plichten in verband met het onderwijs. 
 

De praktijkovereenkomst en de 
algemene voorwaarden 

Hiervoor geldt hetzelfde als voor de 
onderwijsovereenkomst alleen dan betreft het de stage 
/ BPV. 

 
 
Deze documenten zijn te vinden op MijnScalda->Studeren bij Scalda. 
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1 Specifieke informatie over de opleiding 

 Kwalificatie en kwalificatiedossier 

Een kwalificatie beschrijft wat je moet kennen en kunnen wanneer je gediplomeerd de opleiding 
verlaat en op de arbeidsmarkt start. De kwalificaties staan beschreven in het kwalificatiedossier. Het 
kwalificatiedossier kan je vinden op www.kwalificaties.s-bb.nl 

Elke kwalificatie bestaat uit een basisdeel , een profieldeel en keuzedelen. 

Basisdeel 

Het basisdeel bevat twee onderdelen:  

 De algemene basis. Dit is het generieke onderdeel . Hierin staan de eisen voor taal, rekenen 
en loopbaan en burgerschap. De overheid bepaalt deze eisen. Of je nu fietsenmaker of 
kapper wil worden, deze eisen zijn voor alle mbo-studenten gelijk.  Het gaat hier om de 
vakken Nederlands, Rekenen, Loopbaan en Burgerschap en eventueel Engels.  

 De beroepsgerichte basis. Dit is het beroepsspecifieke onderdeel. Hierin staat de kerntaken 
en werkprocessen die hetzelfde zijn voor alle - in het kwalificatiedossier opgenomen - 
beroepen. 
 

Profieldeel 
Naast gemeenschappelijke elementen in het basisdeel zijn er ook verschillen tussen de beroepen 
(kwalificaties) in het dossier. Die specifieke kenmerken van de kwalificatie worden beschreven in het 
profieldeel. Het profiel bestaat ook uit kerntaken en werkprocessen. 

Keuzedeel 
Het keuzedeel is een verrijking die bovenop de kwalificatie komt. Hiermee kan je jouw vakmanschap 
verbreden of verdiepen. Een keuzedeel is een verplicht onderdeel binnen je opleiding. Deze drie 
delen vormen de basis voor het onderwijs en de examinering. 
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 Kerntaken en  werkprocessen 

Wat je moet kennen en kunnen staat beschreven in de kerntaken. Bij elke kerntaak hoort een aantal 
werkprocessen. In de kerntaken en werkprocessen staat 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 op dit vak uit te kunnen oefenen). 

De opleiding Manager Transport en Logistiek is opgebouwd uit de onderstaande kerntaken en 
werkprocessen: 

Basisdeel 

 

Profieldeel 
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 Keuzedelen 

Keuzedelen hebben tot doel om bovenop de kwalificatie een verdieping of verbreding te leveren bij 
je toerusting voor de arbeidsmarkt of een extra voorbereiding voor je vervolgopleiding. De 
beschikbare keuzedelen zijn ook te vinden www.s-bb.nl/onderwijs/kwalificeren-en-
examineren/keuzedelen . 

Voor een niveau 4 opleiding dient 960 uur (sbu) besteed te worden aan keuzedelen. Keuzedelen 
kunnen zowel in de school, BPV of middels zelfstudie plaatsvinden. Keuzedelen worden afgesloten 
met een examen. Het resultaat telt nog niet mee voor diplomering.  Je moet het examen wel 
gemaakt hebben. 

Het keuzedeel aanbod voor de Manager Transport en Logistiek is als volgt: 

Frans in de Beroepscontext A2 K0039LO SBU 240 

Voorbereiding HBO K0125LO SBU 240 

Ondernemerschap MBO K0165LO SBU 480 

Internationaal II: werken in het buitenland K0202LO SBU 480 

ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening voor niveau 4 K0263LO SBU 240 

 

De keuzeconfiguratie wordt nog landelijk afgestemd.  Eventuele wijzigingen en de wijze waarop voor 
de keuzedelen ingeschreven kan worden wordt tijdig kenbaar gemaakt in een aparte bijlage bij deze 
onderwijs- en examenregeling.  

 Generieke onderdeel taal, rekenen, loopbaan en burgerschap  

Het te bereiken niveau voor Nederlands en rekenen op niveau  niveau 4 is 3F.  
Minimaal te bereiken niveau voor Engels op niveau 4 is voor lezen en luisteren B1, voor gesprekken 
voeren, spreken en schrijven ten minste A2.  
Loopbaan en burgerschap bestaat uit de onderdelen loopbaan, politiek-juridische dimensie, 
economische dimensie, sociaal-maatschappelijke dimensie en de dimensie vitaal burgerschap.  

 Beroepsspecifieke eisen MVT 

Van de Manager Transport en Logistiek wordt verwacht dat hij beroepsmatige gesprekken kan 
voeren in het Engels. Ook wordt verwacht dat hij eenvoudige gesprekken over een transportopdracht 
in een 2e MVT kan voeren en hierover informatie in een 2e MVT kan verstrekken. Hij kan klanten en 
collega's die een eenvoudig verhaal houden in een 2e MVT verstaan en begrijpen. Tenslotte 
wordt verwacht dat hij eenvoudige transportopdrachten of –contracten in een 2e MVT kan lezen en 
opstellen. 
 

 

http://www.s-bb.nl/onderwijs/kwalificeren-en-examineren/keuzedelen
http://www.s-bb.nl/onderwijs/kwalificeren-en-examineren/keuzedelen
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 Beroepsvereisten en bijzondere vereisten 

Voor de opleiding  Manager Transport en Logistiek zijn geen aanvullende beroepsvereisten en/of 
bijzondere vereisten van toepassing.  

 Beroepspraktijkvorming 

Een vast onderdeel van de opleiding is de beroepspraktijkvorming (BPV of stage). Alle kerntaken en 
werkprocessen worden in de BPV geoefend.   Tijdens de BPV wordt er gewerkt aan BPV opdrachten 
die meetellen in de ontwikkelgerichte toetsing en worden er kwalificerende examenonderdelen 
afgenomen.  Zie hoofdstuk 3.5  programma van examinering 

In de eerste helft van het derde jaar van je opleiding en in de tweede helft van het vierde jaar ga je 
telkens een half jaar op stage. 
De stages kunnen alleen uitgevoerd worden in een door SBB- erkend leerbedrijf. 
In overleg met de school kies je een bedrijf waar je deze stage(s) zult volgen. 
 
Voor de volledige inrichting van de BPV die bij jouw opleiding hoort, verwijzen we ook nog naar het 
onderwijsprogramma in hoofdstuk 2. 
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2 Onderwijsprogrammering  
 

Eerste leerjaar  

 Onderwijsproduct 
Totaal gepland 
(Uren) 

LO1LA1    

LO1LA1 MAR_IL_Logistiek 46,7  
LO1LA1 MAR_IL_Transport keten 26,7  
LO1LA1 MAR_IL_Integrale Opdracht 20  
LO1LA1 MAR_IL_Economie 26,7  
LO1LA1 MAR_IL_Documenten 13,3  
LO1LA1 Duits 53,3  
LO1LA1 Engels 53,3  
LO1LA1 Nederlands 53,3  
LO1LA1 Rekenen 53,3  
LO1LA1 MAR_LF_Logistiek 30  
LO1LA1 MAR_ICT 20  
LO1LA1 MAR_LF_Ladingbehandeling 22,5  
LO1LA1 MAR_LF_Transport keten 30  
LO1LA1 MAR_LF_Kwaliteit Arbo Milieu 15  
LO1LA1 MAR_LF_Transprotplanning 7,5  
LO1LA1 MAR_LF_Economie 22,5  
LO1LA1 MAR_LF_Integrale Opdracht 22,5  
LO1LA1 MAR_IL_ICT 13,3  
LO1LA1 MAR_MAN_Integrale Opdracht 20  
LO1LA1 MAR_MAN_Logistiek 13,3  
LO1LA1 MAR_MAN_Management 33,3  
LO1LA1 MAR_MAN_P&O 26,7  
LO1LA1 Douane 25  
LO1LA1 MAR_MAN_Economie 26,7  
LO1LA1 MAR_COM_Integrale opdracht 17,5  
LO1LA1 MAR_COM_Recht 29,2  
LO1LA1 MAR_COM_Marketing 17,5  
LO1LA1 MAR_COM_Economie 11,7  
LO1LA1 MAR_COM_Logistiek 11,7  
LO1LA1 Loopbaan 26,7  
LO1LA1 Coach 29,2  
LO1LA1 Toetsweken 66,7  
LO1LA1 Burgerschap 27,5  
LO1LA1 introductieweek 11,7  
LO1LA1 Vakantie uitval -25,2  
LO1LA1 Vakantie uitval 0  
Totaal BPV 0  
Totaal Les 899  
Totaal  899  
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Tweede leerjaar 

LO2TL MAR_Beroepspraktijkvorming 720 

LO2TL MAR_EXP_Documenten 28,3 

LO2TL MAR_EXP_Logistiek 28,3 

LO2TL MAR_EXP_Expediteur 28,3 

LO2TL MAR_EXP_Transportplanning 14,2 

LO2TL MAR_EXP_Kwaliteit Arbo milieu 42,5 

LO2TL MAR_Douane 28,3 

LO2TL MAR_EXP_Integrale opdracht 13,3 

LO2TL MAR_EXP_Recht 13,3 

LO2TL MAR_EXP_Opslag en Transportkosten 6,7 

LO2TL MAR_Nederlands 28,3 

LO2TL MAR_Engels 28,3 

LO2TL MAR_Duits 28,3 

LO2TL MAR_Rekenen 28,3 

LO2TL MAR_ICT 14,2 

LO2TL MAR_KD1_Keuzedeel 14,2 

LO2TL MAR_EXP_Economie 7,5 

LO2TL MAR_EXP_Marketing 7,5 

LO2TL MAR_Loopbaan 7,5 

LO2TL MAR_TOETSW 33,3 

LO2TL MAR_Coach 15,8 

LO2TL MAR_BS 15,8 

LO2TL MAR_VCA 15 

LO2TL Vakantie uitval 0 

LO2TL Vakantie uitval 0 

Totaal BPV 720 

Totaal Les 447,5 

Totaal  1167,5 
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Derde leerjaar 

LO3TL MAR_MAN_College Company 300 

LO3TL MAR_Schade & Claims 30 

LO3TL MAR_Nederlands 60 

LO3TL MAR_Engels 60 

LO3TL MAR_Duits 30 

LO3TL MAR_Rekenen 30 

LO3TL MAR_Expediteur 45 

LO3TL MAR_Loopbaan 7,5 

LO3TL MAR_Logistiek 60 

LO3TL MAR_Intergrale Opdracht 127,5 

LO3TL MAR_douane 14,2 

LO3TL MAR_Project Management 7,5 

LO3TL MAR_Management & Organisatie 90 

LO3TL MAR_PGS-15 15 

LO3TL MAR_Vervoersbeheer 45 

LO3TL MAR_Vervoersmanagement 60 

LO3TL MAR_Voertuigtechniek 30 

LO3TL MAR_Asdrukken 30 

LO3TL MAR_COA 30 

LO3TL MAR_ADR 15 

LO3TL Vakantie uitval -27,5 

LO3TL Vakantie uitval 0 

Totaal BPV 0 

Totaal Les 1059,2 
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Vierde leerjaar 

LO4TL MAR_Beroepspraktijkvorming 760 

LO4TL MAR_Integrale opdracht 195 

LO4TL MAR_Nederlands 30 

LO4TL MAR_Duits 30 

LO4TL MAR_Rekenen 15 

LO4TL MAR_Logistiek 30 

LO4TL 
MAR_Management & 
Organisatie 30 

LO4TL MAR_Personeel & Organisatie 15 

LO4TL MAR_COA 15 

LO4TL Vakantie uitval -25 

LO4TL Vakantie uitval 0 

Totaal BPV 760 

Totaal Les 335 
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 Urenverantwoording  

 

 

 
       BOT 

          
       BPV totale onderwijstijd  

1ste jaar 899 0 899  
2de jaar 447,5 720 1167,5  
3de jaar 1059,2 0 1059,2  
4de jaar 335 760 1095  
    4220,7 klokuur 
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 Regels voor de voortgang 

Ontwikkelingsgericht beoordelen (of toetsen) speelt een grote rol in je opleiding. De feedback die je 
krijgt is bedoeld om je ontwikkeling te bevorderen. In zo’n geval is er sprake van ontwikkelingsgerichte 
of formatieve beoordeling: een beoordeling van jouw kennis, vaardigheden of functioneren met als 
doel je te laten leren. Deze vorm van beoordelen heeft geen invloed op het resultaat van het examen 
van een opleiding. Anders gezegd: bij ontwikkelgericht toetsen telt de uitslag niet mee voor een 
certificaat of diploma.  
De ontwikkelgerichte toetsing heeft tot doel jou te informeren over de stand van zaken en je 
voortgang.  De ontwikkelgerichte  resultaten worden betrokken bij het bepalen van het bindend 
studieadvies. 
 
Een overzicht van de studiepunten die horen bij de ontwikkelgerichte toetsing van jouw opleiding, zie 
je onder hoofdstuk 2.4. Via MijnScalda->MijnResultaten kan je je ontwikkelgerichte resultaten inkijken. 
Je mentor zal je hier in de introductieperiode meer over vertellen. 
 
Je voortgang wordt gemonitord door je mentor en met je besproken tijdens mentorgesprekken. De 
opleiding wil op deze manier voorkomen dat je teveel gaat achterlopen op je opleiding en bouwt 
daarom op het einde van een bepaalde studieperiode een moment in waarop het docententeam 
bespreekt of de behaalde resultaten in combinatie met de geleverde inspanningen toereikend zijn. 
Dit leidt tot een studievoortgangsgesprek.  Het studievoortgangsgesprek is een formeel gesprek 
waarbij vanuit de opleiding op basis van de behaalde resultaten en geleverde inspanningen een 
bindend positief of negatief studieadvies gegeven wordt.   

 

 Proces van bepaling voortgang van de opleiding 

In het studiepunten-overzicht (zie onder 2.4) is aangegeven hoeveel studiepunten  per studiejaar te 
behalen zijn.   

 

Voortgangsrapportage aan de hand van studiepunten  

 

Percentage van te behalen 

studiepunten behaald  

Studieadvies 1 Consequentie 

80% Positief studieadvies Opleiding vervolgen of doorstroom naar 
hoger niveau 

70% - 80% Niet bevorderd Mogelijkheid tot herkansing 

50% - 70% Niet bevorderd Geen mogelijkheid tot herkansing 

< 50% Negatief studieadvies Stoppen opleiding 

 

 

                                                      
1 In voorkomende gevallen kan het docententeam beslissen om van bovengenoemde regeling af te wijken, ten voordele 
van de student.  Je beroepshouding en gedrag worden meegenomen in dat oordeel.   
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 Studiepunten-overzicht t.b.v. ontwikkelgericht beoordelen (nog in ontwikkeling) 

1e leerjaar 
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2e leerjaar  
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Leerjaar 3 en 4 zijn nog in ontwikkeling en volgen dmv een addendum 
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3 Kwalificerende examinering 

 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.  

Generieke taal- en 
rekenvaardigheden (niveau 4) 

Nederlands lezen en luisteren 3F: centraal examen 
Nederlands spreken, gesprekken voeren en schrijven 3F: instellingsexamen. 
Reken 3F: centraal examen 
Engels lezen en luisteren B1 of B2: centraal examen 
Engels spreken, gesprekken voeren en schrijven ten minste A2, B1 of B2 maar tenminste A2: instellingsexamen2. 
 
Nederlands en Engels ten minste 5 – 6 (in willekeurige volgorde).  
Cijfer voor rekenen telt niet mee voor het behalen van het diploma 

Beroepsspecifieke eisen MVT Zie examenplan  

Loopbaan en burgerschap Om te slagen voor het onderdeel loopbaan en burgerschap moet je aan de inspanningsverplichting voor L&B  voldaan 
hebben.  

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

Wettelijke beroepsvereisten Indien van toepassing moet je aan alle wettelijke vereisten voldaan hebben (zie hoofdstuk 1.6) 

Keuzedelen Van de keuzedelen die deel uit maken van de keuzedeelverplichting moet er een examenresultaat aanwezig zijn. Het 
resultaat mag onvoldoende zijn. 

 

                                                      
2 Alle instellingsexamens moeten op hetzelfde niveau worden afgenomen.  Een student moet via de examencommissie aanvragen als hij/zij op een hoger niveau examen wil 

afleggen. 
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 Wanneer mag je aan het examen deelnemen? 
 

In het algemeen geldt dat je via je betreffende vakdocent een advies krijgt vóór deelname aan een kwalificerende toetsing, die in een bepaalde 
onderwijsperiode gepland staat.   (zie voor deze planning het programma van examinering – hoofdstuk 3.5). 
Dit advies wordt gebaseerd op o.a.  je behaalde resultaten tijdens je ontwikkelgerichte onderwijsdeel, de waardering en beoordeling van je ontwikkeling, je 
behaalde studiepunten. 
Daarnaast dien je de voorwaardelijke onderdelen (zowel ontwikkelgerichte toetsing) als de voorwaardelijke examenonderdelen te hebben behaald, alvorens 
aan het betreffende examen te mogen deelnemen. 
 

 Voorwaardelijk kwalificerende examenonderdelen voor deelname aan de examens  

 Niet van toepassing 

 Voorwaardelijk ontwikkelgerichte onderdelen voor deelname aan de examens    

Voor de volgende kwalificerende examens zijn er voorwaardelijke ontwikkelgerichte onderdelen verplicht voor deelname: 
 25379B1K1-16-B101 expediteur25379B1K1-16  

- Het product dat je moet afleveren in de IOP expediteur moet met een voldoende  beoordeeld zijn 
- Je dossiermap compleet, bestaande uit het pva, het verslag en de voortgangsformulieren 25379P1K3-16  

 25379P1K3-16-P302  
- 4 onderhandelingsopdrachten en 1 theorietoets 

 25379P1K2-16-P201 - de opdracht werkplanning behaald 
- de opdracht werkoverleg behaald 
- de opdracht vergaderen behaald 
- compleet portfolio Student Company        
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 Examenplan: de examenonderdelen 

 

Product werkproces Code Onderwijsproduct Toets StructuurcodeToets Code Toets Naam inkoop ja/nee leverancier soort examen plaats afname Schaal Naam periode week  Weging

Aantal 

herkansi

ngen

Basisdeel kerntaak 

1 25379B1K1-16

Stuurt het logistieke proces 

aan /EINDEIND Basis kerntaak 1  Goed/Voldoende/Onvoldoende 0

1 /EIND/B101  B101   Casus 1 ja estel casus bpv  bedrijf Goed/Voldoende/Onvoldoende 23/24 1 1

2 tm 5 /EIND/B102  B102   Praktijk opdracht 1 ja estel praktijkopdr bpv  bedrijf Goed/Voldoende/Onvoldoende 23/24 1 1

1 tm 5 /EIND/B103  B103   Theorie toets 1 Management ja estel theorietoets school Goed/Voldoende/Onvoldoende 33 1 1

1 tm 5 /EIND/B104  B104   Theorie toets 2 Transport ja estel theorietoets school Goed/Voldoende/Onvoldoende 33 1 1

/EIND/B105  B105   Theorie toets 3 Logistiek ja estel theorietoets school Goed/Voldoende/Onvoldoende 33 1 1

Basisdeel kerntaak 

2 25379B1K2-16 Voert Managementtaken uit /EINDEIND Basis kerntaak 2 Goed/Voldoende/Onvoldoende 0

1, 3 /EIND/B201  B201   Praktijk opdracht 2 ja estel praktijkopdr bpv  bedrijf Goed/Voldoende/Onvoldoende 41/42 1 1

2 /EIND/B202  B202   Simulatie 1 ja estel simulatie school Goed/Voldoende/Onvoldoende 34 1 1

1, 2 ,3 /EIND/B203  B203   Theorie toets 1 Management ja estel theorietoets school Goed/Voldoende/Onvoldoende 33 1 1

Profieldeel kerntaak 

1 25379P1K1-16

Organiseert processen in de 

opslag- en transport omgeving /EINDEIND Profiel kerntaak 1 Goed/Voldoende/Onvoldoende 0

6 /EIND/P101  P101   Praktijk opdracht 2 ja estel praktijkopdr bpv  bedrijf Goed/Voldoende/Onvoldoende 41/42 1 1

1 tm 5 /EIND/P102  P102   Casus 2 ja estel casus bpv  bedrijf Goed/Voldoende/Onvoldoende 41/42 1 1

1 tm 6 /EIND/P103  P103   Theorie toets 1 Management ja estel theorietoets school Goed/Voldoende/Onvoldoende 33 1 1

1 tm 6 /EIND/P104  P104   Theorie toets 3 Logistiek ja estel theorietoets school Goed/Voldoende/Onvoldoende 33 1 1

Profieldeel kerntaak 

2 25379P1K2-16 Voert personeelsbeleid /EINDEIND Profiel kerntaak 2 Goed/Voldoende/Onvoldoende 0

1, 2 /EIND/P201  P201   Simulatie 1 ja estel simulatie school Goed/Voldoende/Onvoldoende 34 1 1

Profieldeel kerntaak 

3 25379P1K3-16

Verricht commerciële 

activiteiten /EINDEIND Profiel kerntaak 3 Goed/Voldoende/Onvoldoende 0

2 /EIND/P301  P301   Casus 2 ja estel casus bpv  bedrijf Goed/Voldoende/Onvoldoende 41/42 1 1

1 /EIND/P302  P302   Praktijk opdracht 3 ja estel praktijkopdr bpv  bedrijf Goed/Voldoende/Onvoldoende 41/42 1 1

1, 2 /EIND/P303  P303   Theorie toets 1 Management ja estel theorietoets school Goed/Voldoende/Onvoldoende 33 1 1

1, 2 /EIND/P304  P304   Theorie toets 2 Transport ja estel theorietoets school Goed/Voldoende/Onvoldoende 33 1 1

1, 2 /EIND/P305  P305   Theorie toets 3 Logistiek ja estel theorietoets school Goed/Voldoende/Onvoldoende 33 1 1

1, 2 /EIND/P306  P306   Taalvaardigheid Engels ja estel mix school Cijfer, 1 decimaal 43  1 1

1,2 /EIND/P307  P307   Taalvaardigheid Duits ja estel mix school Cijfer, 1 decimaal 43  1 1

Vogl

nr.

1

2

3

4

5
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Keuzedeel K0039LO---16 Frans in de beroepscontext A2 /EINDEIND Keuzedeel Goed/Voldoende/Onvoldoende 0

/EIND/T01 T01  Toets 1 nnb Goed/Voldoende/Onvoldoende 43  1 1

K0125LO---16 Voorbereiding HBO /EINDEIND Keuzedeel Goed/Voldoende/Onvoldoende 0

/EIND/T01 T01  Toets 1 nnb Goed/Voldoende/Onvoldoende 44  1 1

K0165LO---16 Ondernemerschap MBO /EINDEIND Keuzedeel Goed/Voldoende/Onvoldoende 0

/EIND/T01 T01  Toets 1 nnb Goed/Voldoende/Onvoldoende 34  1 1

K0202LO---16

Internationaal II: werken in het 

buitenland /EINDEIND Keuzedeel Goed/Voldoende/Onvoldoende 0

/EIND/T01 T01  Toets 1 nnb Goed/Voldoende/Onvoldoende 44  1 1

K0263LO---16

ARBO, kwaliteitszorg en 

hulpverlening voor niveau 4 /EINDEIND Keuzedeel Goed/Voldoende/Onvoldoende 0

/EIND/T01 T01  Toets 1 nnb Goed/Voldoende/Onvoldoende 22  1 1

Beroepspraktijkvorm

ing 25379--BPV Beroepspraktijkvorming /EINDEIND Beroepspraktijkvorming Voldoende/onvoldoende 0

Loopbaan en 

burgerschap SLBN4----- Loopbaan en burgerschap /EINDEIND Loopbaan en burgerschap nee Voldaan/Niet voldaan 0

/EIND/LBD1  LBD1   Dimensie Politiek-Juridisch nee Voldaan/Niet voldaan 1 0

/EIND/LBD2  LBD2   Dimensie Economisch nee Voldaan/Niet voldaan 1 0

/EIND/LBD3  LBD3   Dimensie Sociaal-Maatschappelijk nree Voldaan/Niet voldaan 1 0

/EIND/LBD4  LBD4   Dimensie Vitaal Burgerschap nee Voldaan/Niet voldaan 1 0

/EIND/LBD5  LBD5   Loopbaan nee Voldaan/Niet voldaan 1 0

Nederlands SNED3F----

Nederlandse taal, mbo-4 

Referentieniveau 3F /EINDEIND Nederlands 3F Cijfer, 0 decimalen 0

/EIND/NE01  NE01   Nederlands COE ja coe centraal school Cijfer, 1 decimalen 34 13/15 1 1

/EIND/NE02  NE02   Nederlands IE ja deviant theorietoets school Cijfer, 1 decimalen 1 0

/EIND/NE02/NE02A   NE02A    Nederlands Gesprekken voeren ja deviant theorietoets school Cijfer, 1 decimalen 43 13/15 1 1

/EIND/NE02/NE02B   NE02B    Nederlands Spreken ja deviant theorietoets school Cijfer, 1 decimalen 43 13/15 1 1

/EIND/NE02/NE02C   NE02C    Nederlands Schrijven ja deviant theorietoets school Cijfer, 1 decimalen 43 13/15 1 1

Engels SENGN4----

Engels Taalbeheersing volgens 

het Europees Referentiekader: 

Luisteren en Lezen: B1, 

Gesprekken voeren, Spreken 

en Schrijven: A2 /EINDEIND Engels niveau 4 Cijfer, 0 decimalen 0

/EIND/EN01  EN01   Engels cent. Ex. en Luist en Lez B1 ja deviant centraal school Cijfer, 1 decimaal 33 14/15 1 1

/EIND/EN02  EN02   Engels instellingsexamen ja deviant theorietoets school Cijfer, 1 decimaal 34 26/27 1 0

/EIND/EN02/EN02A   EN02A    Engels Gesprekken voeren A2 ja deviant theorietoets school Cijfer, 1 decimaal 34 26/27 1 1

/EIND/EN02/EN02B   EN02B    Engels Spreken A2 ja deviant theorietoets school Cijfer, 1 decimaal 34 26/27 1 1

/EIND/EN02/EN02C   EN02C    Engels Schrijven A2 ja deviant theorietoets school Cijfer, 1 decimaal 34 26/27 1 1

Rekenen SREK3F---- Rekenen Referentieniveau 3F /EINDEIND Rekenen 3F Cijfer, 0 decimalen 0

/EIND/RE01  RE01   Rekenen 3F ja coe centraal school Cijfer, 0 decimalen 1 1

6

10

11

13

12

14

de keuzedelen zijn wel in het curriculum gepland maar de ontwikkeling ten 
aanzien van  

toetsing  is nog gaande 

voorwaardelijke ontwikkelgerichte toetsen:
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3.5.1 Examenonderdelen generieke eisen voor taal en rekenen  

 

 
Nederlands 
 

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 34 

120 
minuten 

Examencentrum  
  Cijfer 1x 

Cijfer 

NE02A Instellingsexamen 

mondeling 

Gesprekken voeren  
3F        43  

90 

minuten 

School 
Cijfer 1x 

Cijfer 1x 
NE02B Instellingsexamen 

mondeling 

Spreken 
3F 43 

15 

minuten 

School Cijfer 1x 

NE02C Instellingsexamen 

Schriftelijk  

Schrijven 
3F 43 

10 

minuten 

School 
Cijfer 1x 
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Rekenen 
 

Toets 
Code 
SREK3F--- 

Examenvorm Vaardigheid Niveau 
Periode 
afname 

Duur 
examen 

Plaats afname 
Eindresultaat 
(geheel 
cijfer) 

RE01 Centraal examen 

Getallen, Verhoudingen 

Meten en Meetkunde, 
Verbanden 

3F 33 
120 

minuten 
Examencentrum  Cijfer 

 
Engels  
 

Toets 
Code 
SENGN4--
- 

Examenvorm Vaardigheid Niveau 
Periode 
afname 

Plaats afname 
Resultaat + weging 
(1 decimaal) 

Eindresultaat 
(geheel cijfer) 

EN01 Centraal Examen * Luisteren en lezen B1 33 Examencentrum   Cijfer 1x 

Cijfer 

EN02A Instellingsexamen Gesprekken 
voeren  

A2 
34 

 
School 

Cijfer 1x 

Cijfer 1x 
EN02B Instellingsexamen Spreken A2 34 School Cijfer 1x 

EN02C Instellingsexamen Schrijven A2 34 School Cijfer 1x 

 

* Centraal Examen B1 of B2, Instellingsexamens spreken, gesprekken voeren en schrijven A2, B1 of B2, maar tenminste A2. 
Standaard wordt het laagste niveau (A2) afgetoetst. Wil je op een hoger niveau examen doen kan je dit via de examencommissie aanvragen. 
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3.5.2 Examenonderdelen Keuzedelen 

De examinering keuzedelen is nog in ontwikkeling.  De examenplannen van de keuzedelen worden tijdig kenbaar gemaakt in een aparte bijlage bij 
deze onderwijs- en examenregeling.  
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 Verantwoordingsdocument Leren en Loopbaan  

Regulier traject BOL: 1. Loopbaan  

DIMENSIE Dimensie betreft Inhoud opdracht(en) Product Periode 

Kwalificatie-eis 1: 
Loopbaan 

1.1  capaciteitenreflectie: 
beschouwing van de 
capaciteiten die van 
belang zijn voor de             
loopbaan, 

 motievenreflectie: 
beschouwing van de 
wensen en waarden van 
belang voor de 
loopbaan, 

 werkexploratie: 
onderzoek naar werk en 
mobiliteit in de 
loopbaan, 

 loopbaansturing: 
loopbaangerichte 
planning en 
beïnvloeding van het 
leer- en werkproces, 

 netwerken: contacten 
opbouwen en 
onderhouden op de 
arbeidsmarkt, gericht 
op 
loopbaanontwikkeling. 

 

- Onderzoek naar werk 
Op zoek naar een bpv 
plaats 

- Sollicitatiebrief schrijven 
- sollicitatietraining 
- Sollicitatiegesprek  voeren 

 
- Netwerk opbouwen en 

onderhouden 
 

- Onderzoek naar mobiliteit 
  

- Loopbaansturing 
 

 
- Reflectie van de twee BPV 

periodes 
 
 

- Brief en gesprek 
- Een bpv plaats 

 
 
 
 
 

- Verslag 
 
 

- Verslag 
 

- Verslag  
 
 

- Reflectieverslag 

22 op school en 34 op 
school  
 
 
 
 
 
23 / 24 in de bpv en 41/42 
in de bpv 
 
 
 
 
 
 
Na de tweede BPV 
periode 

 

 



    

26 

 

Regulier traject BOL: 2. Burgerschap 

 

DIMENSIE Dimensie betreft Product (kerntaken uit de methode Schokland) 

Kwalificatie-eis 2.1: 
de politiek-juridische 
dimensie 

2.1.1 De bereidheid en het vermogen deel te nemen 
aan politieke besluitvorming. 

Kerntaak 3: het politieke-juridische domein; 
- De leerling maakt een toets  
- De leerling maakt de opgegeven opdrachten uit het werkboek* 

Kwalificatie-eis 2.2: 
de economische  
dimensie 

2.2.1 
 
 
 
2.2.2 

De bereidheid en het vermogen een bijdrage 
te leveren aan het arbeidsproces en aan de 
arbeidsgemeenschap waar men deel van 
uitmaakt; 
De bereidheid en het vermogen om op 
adequate en verantwoorde wijze als 
consument deel te nemen aan de 
maatschappij. 

2.2.1 
Kerntaak 4: de economische dimensie;  

- De leerling maakt de opgegeven opdrachten uit het werkboek* 
 
2.2.2 
Kerntaak 5: kritisch consumeren;  

- Werkstuk inleveren in n@tschool 
- De leerling maakt de opgegeven opdrachten uit het werkboek* 

Kwalificatie-eis 2.3: 
de sociaal- 
maatschappelijke 
dimensie 

2.3.1 De bereidheid en het vermogen om deel uit te 
maken van de gemeenschap en daar een 
actieve bijdrage aan te leveren. 

Kerntaak 6: sociaal-cultureel  domein;  
- De leerling maakt een presentatie en levert deze in in n@tschool 
- De leerling houdt een presentatie in de klas 
- De leerling maakt de opgegeven opdrachten uit het werkboek* 

Kwalificatie-eis 2.4: 
de dimensie vitaal 
burgerschap 

2.4.1 De bereidheid en het vermogen om te 
reflecteren op de eigen leefstijl en zorg te 
dragen voor de eigen vitaliteit als burger en 
werknemer. 

Kerntaak 7: vitaal burgerschap; 
- De leerling maakt de opgegeven opdrachten uit het werkboek* 
- Er worden 1 of meerdere sportdagen aangeboden; aanwezigheid of 

deelname, anders vervangende opdracht door de docent te bepalen 
- De leerling vult de ‘eetmeter’ van www.voedingscentrum.nl  in en 

levert deze in in n@tschool. 
 

 

*de docent houdt bij   

http://www.voedingscentrum.nl/

