


Wil je toegang krijgen tot een examen, 
dan gelden daar voorwaarden voor. 
Je moet laten zien dat je klaar bent met 
het onderwijs. Voordat je wilt starten 
met je mbo-examens, beslis je samen 
met je SLB-er of je daadwerkelijk 
examenkandidaat wordt. 

Het servicepunt geeft je voorlichting 
over de procedure rond examinering. 
Ieder examen dat je aflegt komt in je 
examendossier bij het servicepunt. 

1. Examenkandidaat



Je gaat diverse examens doen: generieke examens 
(Nederlands, Rekenen, evt. Engels) en 
beroepsspecifieke examens, zoals de Proeve van 
bekwaamheid en kennis- en vaardigheidsexamens. 
Voor elk examen heb je twee kansen.

Als je bent ingeschreven en uitgenodigd voor een 
examenonderdeel, dan ben je verplicht aanwezig te 
zijn en het examen af te leggen. 

Als je onverwachts verhinderd bent, moet je je altijd 
- uiterlijk voor 9.00 uur op de dag van je examen -
met een geldige reden bij het servicepunt afmelden. 
Je SLB-er beoordeelt die reden.

Doe je dat niet, dan heb je een kans verbruikt. Een 
gemotiveerd verzoek voor een nieuwe kans kun je 
indienen bij je SLB-er. Als hij die toekent, wordt een 
schriftelijk bewijs daarvan aan je examendossier 
toegevoegd.

Niet afmelden betekent altijd: kans gemist, en 
vaak studievertraging!

2. Deelname aan het examen



Heb je bijzondere hulpmiddelen nodig 
om examen te doen en heb je tijdens de 
lessen ook gebruikgemaakt van deze 
hulpmiddelen, dan moet deze voor-
ziening uiterlijk vier maanden voor het 
eerste examen aangevraagd en goed-
gekeurd worden door de examen-
commissie. 

Vrijwel altijd is een bijzondere onder-
steuningsbehoefte al tijdens de intake 
bekend. De zorgcoördinator en het 
examenbureau helpen je bij de aanvraag 
als dit bij de intake niet is besproken.

Als dit niet op tijd en volgens de regels is 
gebeurd, heb je geen recht op een 
aagepast examen.

3. Aanvraag aangepast examen



Het servicepunt (of SLB-er/vakdocent) informeert je 
over de dag, tijd en plaats van al je examens. 

Let op: bepaalde examens worden ergens anders 
dan waar je les hebt afgenomen.

Voor al je vragen aangaande examinering kun je 
terecht bij het servicepunt. Je docent en SLB-er 
informeren je over de inhoud van de examens: wat 
moet je kennen en kunnen.

4. Informatie over het examen



JE HEBT RECHT OP:
- 2 kansen voor ieder (deel)examen.
- de juiste examenomstandigheden.
- gebruik kunnen maken van toegekende

hulmiddelen.

JE HEBT OOK PLICHTEN: 
- Op tijd komen.
- Je tijdens het examen gedragen volgens

de regels.

5.  Rechten en plichten
tijdens het examen



In het kort zijn de regels: op tijd komen (Een kwartier van 
tevoren. Is het examen begonnen word je niet meer 
toegelaten), smartphone of smartwatch nooit binnen 
bereik en uit, orde niet verstoren (niet praten), niet 
frauderen (niet spieken, niet afkijken, geen werk door-
geven, alleen gebruik maken van toegestane hulpmiddelen 
e.d.), aanwijzingen van de surveillant opvolgen.

Voor bepaalde examens gelden extra regels, deze worden 
aangegeven door de surveillant. Je gaat niet met de 
surveillant in discussie en volgt aanwijzingen meteen op.

Alle regels rond de examens staan in het Examenregle-
ment. Dit is te vinden op TrajectPlanner en op de website 
van ROC TOP onder ‘Regels en Wetgeving’.

6. Regels tijdens het examen



Wanneer je een examen verstoort, fraude pleegt,
of als je je op andere wijze niet volgens de regels
gedraagt tijdens een examen, wordt de examen-
commissie hiervan altijd op de hoogte gesteld. 

De examencommissie onderzoekt de verstoring, 
de fraude en/of het overtreden van de gedrags-
regels en neemt vervolgens een passend besluit. 
Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat het examen 
ongeldig wordt verklaard. Je krijgt altijd bericht 
van het besluit van de examencommissie en de 
gevolgen hiervan.

7. Verstoring & fraude



De voorlopige uitslag van een examen is binnen enkele 
weken te vinden in TrajectPlanner. 

Je hebt het recht je beoordeelde examen in te zien. Ben je 
het niet eens met de beoordeling of met de gang van zaken 
tijdens het examen, dan kun je bij de examencommissie een 
bezwaar indienen. Het examenbureau van je locatie kan je 
daarbij helpen. In het examenreglement lees je hier meer 
over.

Je cijfer is pas definitief als de examencommissie dat in de 
verificatievergadering voorafgaand aan je diplomering zo 
besloten heeft.

8. Uitslag van het examen



Als je een onvoldoende voor een examen hebt gehaald, 
heb je altijd recht op een 2e kans, een herexamen.
Heb je een examen gemist en heb je je afgemeld met een 
geldige reden, dan heb je geen kans gemist. Je kunt je 
opnieuw voor het examen aanmelden.

Heb je een examen gemist en heb je je niet afgemeld, 
dan heb je een kans gemist. Let op dat het missen van 
examens vaak tot studievertraging leidt.

Als je geen recht meer op een herexamen hebt en je hebt 
een onvoldoende voor een vak, bespreek je dit altijd met je 
SLB-er. Je SLB-er kent de slaag-zakregels voor je 
opleiding en kan je vertellen of er nog mogelijkheden zijn 
om je diploma te halen.

Als je een examen bij de eerste kans met een voldoende 
hebt afgesloten, maar je wilt een proberen een hoger cijfer 
te halen, 
dan kun je een gemotiveerd verzoek indienen bij de 
examencommissie. Je SLB-er of je vakdocent moet je 
verzoek ondersteunen.

9. Herkansen



De voorwaarden waar je aan 
moet voldoen om te slagen, 
staan in het exemenplan dat voor 
jouw cohort (startjaar) bij de 
opleiding hoort. Bekijk dit goed.

Heb je al je examenonderdelen 
afgerond en is je examendossier 
compleet, dan word je door het 
servicepunt van je locatie 
voorgedragen voor diplomering. 

De examencommissie 
controleert je examendossier en 
beslist of je geslaagd bent.

Je moet aan de volgende 
voorwaarden voldoen:

10. Diplomering



 Alle kerntaakexamens die onderdeel zijn van je
opleiding, zoals de Proeve van Bekwaamheid, een
examenproject of een assessment, moeten met
een voldoende zijn afgesloten.

 Voor deelexamens van een kerntaak, zoals bij
theorie- en taalexamens, kunnen andere slaag-
zakregels gelden. Dit staat in het examenplan.
Bekijk dit met je SLB-er.

10a: Beroepsspecifieke 
diplomavoorwaarden



*Niveau 4 diploma-eis = afgerond eindcijfer Nederlands en Engels moet
minimaal 5 of 6 zijn (in willekeurige volgorde).

10B: Algemene diploma voorwaarden- 
Nederlands, Rekenen, Engels, BPV, L&B

BPV: het verplichte minimale aantal stage-uren is 
geregistreerd in TP en de BPV beoordeling is minstens 
voldoende.

Loopbaan en burgerschap: afsluitend routegesprek moet 
met Voldaan zijn afgesloten.

Nederlands, Rekenen en Engels: het is verplicht om alle 
(deel)examens minstens 1 keer gedaan te hebben. De slaag-
zakregeling staat in het examenplan. Je SLB-er is op de 
hoogte van deze regels.

Rekenen

2F

Verplicht examen

2F

Verplicht examen

2F

Verplicht examen

3F

Verplicht examen

Entree

Diploma-eis

Niveau 2

Diploma-eis

Niveau 3

Diploma-eis

Niveau 4

Diploma-eis

Nederlands

2F

Verplicht examen

2F

Ten minste een 5

2F

Ten minste een 5

3F

Ten minste een 5*

Engels

-

-

-

-

-

-

B1/A2

Ten minste een 5*

Wettelijke diploma voorwaarden schooljaar 2017-2018 per opleidingsniveau



10c: Keuzedelen

Het examen van een keuzedeel moet 
afgelegd zijn, maar hoeft niet met een 
voldoende afgerond te zijn om te kunnen 
slagen.

De keuzedelen die je met een voldoende 
afgerond hebt, worden op je diploma vermeld.
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