ONDERWIJS- EN EXAMENVISIE VAN MBO AMERSFOORT
Vastgesteld door het college van bestuur MBO Amersfoort

Net als het voortgezet onderwijs maakt het MBO onderscheid tussen onderwijs
volgen en examen doen. Afhankelijk van jouw mogelijkheden en die van school kun
je je opleiding sneller doorlopen en afsluiten met het examen.
Bij MBO Amersfoort doe je examen op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. Hier kiezen we als school bewust voor: zo kun jij laten zien dat je
voldoet aan de diploma-eisen die bij jouw opleiding horen.
Onderwijs
Bij iedere opleiding en ieder opleidingsniveau horen andere kennis en vaardigheden. Een administrateur moet namelijk heel ander werk doen dan een verzorgende
of een elektricien. Werkgevers en school vinden het heel belangrijk dat jij de juiste
kennis, vaardigheden en beroepshouding hebt, die horen bij het niveau van een
beginnende beroepsbeoefenaar. Tijdens je opleiding krijg je opdrachten en toetsen
die je helpen om die kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Je leert bijvoorbeeld
op school door beroepssituaties na te spelen. Tijdens stages leer je door praktijkervaring op te doen. Jouw docenten beoordelen regelmatig hoe jij je ontwikkelt. Dat
noemen we ook wel ontwikkelgerichte of formatieve beoordeling. Dan bespreken
we ook met jou wat de volgende stap wordt in jouw opleiding. Gaandeweg word jij
steeds meer een vakkundig beginnende vakman of vakvrouw met de juiste beroepshouding.

Examen
De overheid maakt verschil tussen specifieke en generieke (algemene) examenonderdelen. Met een specifiek examen beoordelen wij of je de kennis en vaardigheden
die je tijdens je opleiding geleerd hebt in de praktijk kunt toepassen. Dit noemen we
ook wel een afsluitende of summatieve beoordeling. Ook kijken we of je de juiste
beroepshouding hebt en dus geschikt bent voor je vak. Soms zijn er aparte vakkennis- en/of vaardigheidsexamenonderdelen. Generieke examenonderdelen zijn landelijk verplicht, bijvoorbeeld taal en rekenen. Het maakt niet uit voor welk beroep
je leert: alle studenten op een bepaald mbo-niveau moeten hetzelfde generieke
examen maken.
Wanneer kun je examen doen?
Je kunt deelnemen aan een examen(onderdeel) als je de lessen die daarbij horen
hebt gevolgd. Ook moet je de opdrachten en/of toetsen die bij die lessen horen met
een voldoende resultaat hebben gemaakt. Het onderwijsteam en jouw studieloopbaanbegeleider beslissen in overleg met jou wanneer jij examen kunt doen. Bij de
start van je opleiding ontvang je een opleidingsgids. Hierin lees je hoe het onderwijs
eruit ziet, wat het examen inhoudt, welke diploma-eisen er zijn en welke regels er
gelden.
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Het onderwijsteam
besluit i.o.m. SLB-er
tot examineren

PLAATSING

ONDERWIJS

ONDERWIJSTEAM

Na je aanmelding volgt een
loopbaangesprek om te kijken
of je bent geplaatst in de juiste
opleiding.

Het onderwijs bij MBO Amersfoort
leidt minimaal op tot het niveau dat
vereist wordt bij het betreffende
examen (onderdeel).

Diplomabesluit

EXAMEN- EN
DIPLOMAPLAN

DIPLOMA

EXAMENCOMMISSIE

In het examen- en diplomaplan
staan alle specifieke en generieke
examenonderdelen, keuzedelen én
de overige diploma-eisen Loopbaan
& Burgerschap en Beroepspraktijkvorming.

Op het diploma komt de datum
van het diplomabesluit. Dit is ook
de uitschrijfdatum.

