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1. Welkom 

Dit is de Opleidingsgids voor de Vakmanschapsroute-opleiding Helpende Zorg en Welzijn van het 

Calvijn College en het ROC van Amsterdam. Deze Opleidingsgids is bedoeld voor leerlingen, maar 

bevat ook nuttige informatie voor ouders, docenten en andere geïnteresseerden. We informeren je 

hiermee over je opleiding en over algemene zaken die te maken hebben met je studie.  

 

Je vindt in deze Opleidingsgids: 

• informatie over je opleiding zoals de vakken die je volgt, de data van de vier perioden, de 

lessentabellen, informatie over de stage enz.; 

• informatie over het examenreglement van het ROC van Amsterdam waarin je rechten en 

plichten staan met betrekking tot de MBO-examens; 

• de onderwijs- en examenregeling waarin de schoolexamens staan die samen met het 

centrale examens je eindcijfer bepalen op je MBO-cijferlijst. 

 

Actuele informatie zoals je rooster of de lokalen waar je les hebt, kan je vinden op de website van 

het Calvijn College: http://www.calvijncollege.amsterdam/roosters-planning/roosters. 

 

In het vijfde leerjaar sta je als MBO-student ingeschreven bij het ROCvA. Dat betekent o.a. dat het 

Calvijn College geen vergoeding krijgt voor de leermiddelen. Je kunt dus een rekening verwachten 

voor boeken die de school voor je aanschaft. Daarnaast heb je als MBO-student ook te maken met 

het examenreglement van het ROC van Amsterdam. In deze gids vind je daarover meer informatie. 

 

In het vierde jaar heb je een opleidingsgids ontvangen met een Programma voor Toetsing en 

Afsluiting. In dat jaar zijn de VMBO-examens afgesloten en is voor het MBO alleen het eerste 

routegesprek voor LL&B afgenomen. Alle andere MBO-examens zijn gepland in het vijfde jaar van de 

VMR en kun je terugvinden in hoofdstuk 6 van deze Onderwijs- en Examenregeling. 

 

Is iets niet duidelijk of wil je meer weten? Dan kun je natuurlijk altijd terecht bij je 

studieloopbaanbegeleider. 

 

Wij wensen je veel succes en plezier met je opleiding!  

 

 

Yasmina Elmi    Tius Zweep 

Teammanager VMR   Opleidingsmanager DHZW,  

Calvijn College ROC van Amsterdam, College West 
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          Vastgesteld op …. 
 
 

              door     
 
 
 namens de directie van MBO College West 
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2. De Vakmanschapsroute: een toelichting 

De Vakmanschapsroute is een bijzonder traject. Het betekent dat je tijdens je opleiding op het Calvijn 

College een route volgt die uiteindelijk leidt tot een mbo-2 diploma van het ROC van Amsterdam. De 

Vakmanschapsroute start in leerjaar 3 van het vmbo en duurt in principe drie jaar. Dat betekent dat 

je vanaf je start op het Calvijn College dus in totaal binnen vijf jaar je mbo-2 diploma haalt; dat is een 

jaar sneller dan wanneer je na een gewone vmbo-basis opleiding naar het ROC gaat. 

 

In de Vakmanschapsroute word je in leerjaar 3 van je vmbo-opleiding voorbereid op het volgen van 

de mbo-opleiding. Vanaf leerjaar 4 ga je ook echt vakken volgen van die mbo-opleiding. Het Calvijn 

College werkt hiervoor samen met het ROC van Amsterdam. Samen zorgen we ervoor dat je een 

goed programma volgt en dat je in drie jaar je mbo-diploma kan halen. Bij dit diploma krijg je ook een 

cijferlijst van de vmbo-vakken die je hebt behaald. 

 

In principe krijg je al je onderwijs op het Calvijn College, maar het kan zijn dan je voor sommige 

onderdelen in leerjaar 5 een keer of verschillende keren naar een locatie van het ROC van 

Amsterdam gaat. Dit biedt je een mooie kans om de sfeer op die school te proeven en kan je helpen 

bij het maken van een goede keuze voor wat je na de Vakmanschapsroute gaat doen. Wij vinden het 

erg belangrijk om je te helpen bij het maken van die keuze: werken of verder studeren en een mbo-3 

of mbo-4 diploma halen. 

 

 

 

vmbo 
1

vmbo 
2

VMR 
3

VMR 
4

VMR 
5

MBO 2 
diploma 

MBO 
3 

Werk 
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3. De beroepengroep 

Jouw opleiding Helpende Zorg en Welzijn is een beroepsopleiding. Aan het einde van je opleiding 

moet je het beroep waar je voor opgeleid wordt kunnen uitoefenen en je moet als goede burger 

kunnen functioneren in de Nederlandse samenleving. De onderwijsonderdelen die je in je opleiding 

krijgt, zijn hierop gericht.  

 

3.1 Inhoud beroepengroep 

Als je de opleiding Helpende Zorg en Welzijn hebt afgerond kun je aan het werk als helpende in een 

zorg- of in een welzijnsinstelling. Je kunt hierbij denken aan: 

• een verzorgingstehuis 

• een verpleeghuis 

• een woonzorgcentrum 

• een woonvorm voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking 

• een (dag)activiteitencentrum 

• de thuiszorg 

 

Tijdens de opleiding en je stage kom je in aanraking met verschillende doelgroepen zoals baby’s, 

peuters, kleuters, voorschool- en basisschoolkinderen, mensen met een lichamelijk beperking, 

mensen met een  verstandelijke beperking en ouderen. Tijdens de lessen krijg je informatie over deze 

verschillende doelgroepen. Voor de beroepspraktijkvorming (stage) betekent dit, dat je bij één of 

meerdere van deze doelgroepen stage gaat lopen.  

 

Als Helpende Zorg en Welzijn assisteer je bij diverse werkzaamheden binnen een instelling. De 

kerntaken (belangrijkste taken) liggen vooral op het gebied van conciërgetaken, huishoudelijke 

taken, verzorging en begeleiding van activiteiten.  

 

3.2 Verder studeren na je opleiding 
Na de opleiding die je nu volgt, kun je doorstromen naar onder andere deze vervolgopleidingen op 

het ROC van Amsterdam: 

• Pedagogisch Werker (niveau 3/4) 

• Verzorgende  IG (niveau 3) 

• Maatschappelijke Zorg (niveau 3/4) 

• Combinatieopleiding Verzorgende IG & Maatschappelijke zorg (niveau 3) 

• Verpleegkunde (niveau 4) 

• Sociaal werk (niveau 4) 

• Assisterende gezondheidszorg: tandartsassistent, doktersassistent, apothekersassistent 

(niveau 4)  
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4. De structuur van de opleiding 

4.1 Kwalificatiedossier  

Wat je precies moet kunnen binnen je toekomstige beroep, is vastgelegd in het kwalificatiedossier 

Helpende Zorg en Welzijn. Daarin staan de werksituaties en taken van jouw beroep en soortgelijke 

beroepen. Het onderwijsprogramma wordt dus niet zomaar samengesteld. Het onderwijs zorgt 

ervoor dat je straks voldoet aan alle eisen die aan jou gesteld worden als je begint met werken. 

 

Jouw opleiding bestaat in leerjaar 5 uit:  

• Beroepsvak Zorg en Welzijn 

• Generieke vakken: Nederlands en rekenen 

• Loopbaan en burgerschap 

• Beroepspraktijkvorming (BPV) 

• Keuzedelen, twee delen naar keuze uit: 

o Keuzedeel Ondernemend gedrag (K0211) 

o Keuzedeel Digitale Vaardigheden (K0022) 

o Keuzedeel Engels A2/B1 (K0802) 

o Keuzedeel Doorstroom naar niveau ¾ Zorg en Welzijn (K0207) 

 
Je kunt het kwalificatiedossier van jouw opleiding vinden op http://kwalificaties.s-bb.nl/. 
 

4.2 Kerntaken en werkprocessen 

In het kwalificatiedossier staan voor elk beroep verschillende kerntaken. Kerntaken zijn belangrijke 

werkzaamheden die centraal staan in dat beroep. Elke kerntaak bestaat uit werkprocessen. De 

kerntaken en werkprocessen zijn beschreven in het kwalificatiedossier. In onderstaande tabel staan 

de kerntaken van jouw toekomstige beroep weergegeven.  

 

Kerntaak  Werkproces 

Basisdeel    

Voert dienstverlenende 
werkzaamheden uit 

• Bereidt werkzaamheden voor en stemt af 

• Maakt ruimtes gebruiksklaar  

• Treedt op als aanspreekpunt  

• Voert eenvoudige administratieve werkzaamheden uit  

• Assisteert bij voorraadbeheer  

• Draagt bij aan een veilige situatie  

• Voert eenvoudige onderhouds- en 
herstelwerkzaamheden uit  

• Voert werkzaamheden uit gericht op voeding  

• Evalueert de werkzaamheden  

Profieldeel    

Ondersteunt bij dagelijkse 
activiteiten in zorg en welzijn 

• Ondersteunt bij wonen en huishouden  

• Ondersteunt bij persoonlijke zorg en ADL 

• Ondersteunt bij de uitvoering van sociale en 
recreatieve activiteiten 

http://kwalificaties.s-bb.nl/
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4.3 Beroepsvak Helpende Zorg en Welzijn (basis- en profieldeel) 

In leerjaar 5 van de Vakmanschapsroute besteed je veel tijd aan je beroepsvak en ligt de focus op het 

ontwikkelen van je competenties op expertniveau. Aan het begin van het leerjaar krijg je van je 

docent een aftekenlijst met daarin de praktische en theoretische opdrachten die aan het einde van 

het jaar afgerond  moeten zijn.  

 

4.4 Generieke vakken: Nederlands en rekenen 

Nederlands en rekenen zijn belangrijke vakken die je nodig hebt om je opleiding goed te kunnen 

volgen. Maar ook in je latere beroep en om goed te kunnen functioneren in de samenleving is het 

nodig dat je deze vakken goed beheerst. Dat vindt de overheid ook en daarom heeft zij bepaald wat 

de algemene eisen voor Nederlands en rekenen zijn. Ben je niet zo goed in taal of rekenen? Vraag bij 

je studieloopbaanbegeleider naar de mogelijkheden voor extra ondersteuning. 

 

4.5 Loopbaan en Burgerschap 

Bij Loopbaan en Burgerschap wordt aandacht besteed aan je capaciteiten en motivatie, aan het 

plannen van je loopbaan, het zoeken naar een stage of baan en aan netwerken. Tijdens de opleiding 

leer je hoe jij je hierin verder kunt ontwikkelen. Je leert bijvoorbeeld om na te denken over datgene 

wat je wilt bereiken in je opleiding of je beroep en hoe je dit kunt bereiken. Daarnaast is het 

belangrijk dat je leert hoe je actief deel uit kunt maken van de Nederlandse samenleving. Daarbij kun 

je onder andere denken aan het maken van politieke keuzes, je rechten en plichten als werknemer 

en je gedragen als kritische consument. Al deze vaardigheden leer je bij het vak Loopbaan en 

Burgerschap. Om je diploma te kunnen behalen, moet je voldoen aan de eisen voor Loopbaan en 

Burgerschap en alle opdrachten hebben afgerond. 

 

4.6 Beroepspraktijkvorming 

Om een beroep goed te leren moet je natuurlijk in de praktijk aan de slag. Een belangrijk deel van je 

opleiding loop je daarom stage (BPV) bij een bedrijf of instelling. Het bedrijf of de instelling maakt 

met de school afspraken over wat je in de praktijk gaat leren en hoe je daarbij wordt begeleid. De 

school en het bedrijf of de instelling zorgen er samen voor, dat wat je op school en in je stage leert, 

op elkaar is afgestemd. Tijdens je stage doe jij enorm veel ervaring op en kunnen wij je prestaties in 

in de praktijk boordelen. Wij ondersteunen en begeleiden je tijdens je stage en bespreken regelmatig 

jouw ervaringen en voortgang. In leerjaar 5 loop je het hele jaar 2 dagen in de week stage. 

 

Stageovereenkomst  
De wet wil dat voor elke stage een aantal afspraken wordt gemaakt. De afspraken worden vastgelegd 

in de Stageovereenkomst. In deze overeenkomst staat wat je gaat leren in de praktijk, hoe je 

begeleid en beoordeeld wordt en door wie en hoe lang de stage duurt. Lees deze overeenkomst 

altijd goed door en als je het eens bent met de inhoud, dan onderteken je de overeenkomst. De 

school en het BPV-bedrijf of instelling moeten de Stageovereenkomst ook ondertekenen. Pas als 

iedereen een handtekening heeft gezet, kun je aan de BPV beginnen.  

 

Praktijkboek met opdrachten 
Tijdens je stage krijg je vanuit het beroepsvak praktijkopdrachten mee die je moet maken op de 

stage. De opdrachten staan beschreven in het Praktijkboek. Jouw praktijkopleider beoordeelt hoe je 
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deze praktijkopdrachten hebt uitgevoerd. Alle opdrachten moeten voldoende zijn afgerond om je 

stage positief te kunnen afsluiten. 

 

Verklaring Omtrent het Gedrag 
Bij bepaalde bedrijven is het hebben van een VOG/VGB wettelijk verplicht indien men daar wil 

werken of stage of BPV wil lopen. Zonder VOG/VGB kun je niet toegelaten worden tot de BPV omdat 

bedrijven je dan niet mogen aannemen.   

De kosten voor de VOG zijn voor rekening van de student. Door het persoonsregister kinderopvang 

kan het voorkomen dat je bij een stagewisseling naar een welzijnsinstelling nog een keer een VOG 

moet aanvragen.  

Indien je niet aan de speciale eisen voldoet wordt mogelijk de onderwijsovereenkomst ontbonden en 
zal het ROC in overleg met jou naar een andere passende opleiding op zoek gaan. 
 

Volg jij een mbo-opleiding en ben je bang dat je geen VOG krijgt? Nergens voor nodig. Kijk op de 
website www.kinderrechten.nl om een inschatting te maken van jouw kansen op een VOG.  
 
Vaccinatie Hepatitis B.  

Er is een inentingsplicht bij veel zorginstellingen om het risico van besmetting met hepatitis B te 

verminderen. Op de website van het ROC word je bij de opleidingsinformatie/voorwaarden hierop 

gewezen. Aan het begin van de opleiding krijg je hierover schriftelijke informatie.   

4.7 Keuzedelen 
Keuzedelen zijn een verrijking van je opleiding. Hiermee kun je je vakmanschap verbreden of 

verdiepen of je voorbereiden op doorstroom naar een vervolgopleiding. Keuzedelen zijn een 

verplicht onderdeel van je mbo-opleiding en je volgt beide keuzedelen in het 5e leerjaar.  

In het 5e jaar volg je twee van de drie keuzedelen, namelijk het keuzedeel Ondernemend gedrag, 

Digitale Vaardigheden en/of Engels A2/B1.  

 

Voor alle opleidingen die vanaf 1 augustus 2020 starten, tellen de resultaten van de keuzedelen mee 

voor het halen van het diploma. Het resultaat wordt vermeld op de resultatenlijst die bij het diploma 

hoort. Een keuzedeel dat is behaald, wordt ook vermeld op het diploma. Dit kan nuttig zijn bij een 

vervolgopleiding of beroep.  

 

Keuzedeel Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2), K0211 
In dit keuzedeel gaat het om ondernemend gedrag bij het uitoefenen van je beroep en in de 

werkomgeving. Tijdens de lessen en opdrachten gaat het vooral om verantwoordelijkheid, 

zelfstandigheid, het nemen van initiatieven, zoeken van verbeteringen in je werk en zoeken van 

creatieve oplossingen, zelfreflectie en het aannemen van een lerende houding in de beroepspraktijk. 

In dit keuzedeel staan drie werkprocessen centraal: 

(1) Je onderzoekt jezelf in de beroepspraktijk; 

(2) Je signaleert mogelijkheden voor verandering; 

(3) Je neemt initiatieven in en voor je werk. 

 

Ondernemend gedrag wordt door organisaties steeds belangrijker geacht steeds meer 

beroepssituaties voor werknemers in loondienst. Door een ondernemende houding van werknemers 

http://www.kinderrechten.nl/
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zijn organisaties beter in staat om te verbeteren en te vernieuwen. Bij sollicitaties wordt 

tegenwoordig steeds meer gekeken naar de mogelijkheden van werknemers om kritisch naar zichzelf 

en de organisatie te kijken en op eigen initiatief op zoek te gaan naar creatieve oplossingen.  

Uit onderzoek blijkt dat dit een positief effect heeft op de carrière  van werknemers die dit kunnen. 

 
Bij het keuzedeel ondernemend gedrag (K0211) maak je verschillende opdrachten die je samenvoegt 
in een digitaal portfolio. Met dit portfolio bewijs je dat je voldoende inspanning hebt verricht en 
voldoende geleerd hebt voor het vak LOB. Met de presentatie van het portfolio voldoe je aan de 
exameneisen voor het keuzedeel Ondernemend gedrag. 
 
Keuzedeel “Digitale vaardigheden basis” K0022 
Werknemers zijn onderdeel van een informatiesamenleving. Dit is een samenleving waarin 

werknemers in organisaties steeds meer gebruik maken van veel verschillende hard- en software 

waarmee je informatie kunt verzamelen, verwerken, bewaren en verspreiden.  

 

In dit keuzedeel leer je hoe je als werknemer met digitale kennis en vaardigheden dat op de juiste 

manier kunt doen in de beroepspraktijk. Hierbij krijg je ook inzicht in de koppeling van allerlei 

systemen en wat daarvan het gevolg kan zijn. Dit is van belang bij het bewaren en verspreiden van 

informatie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het belang van privacy. 

 

Natuurlijk leer je bij dit keuzedeel nog meer functies van de bekende softwarepakketten Word, Excel 

en Powerpoint. 

 

In dit keuzedeel staan de volgende werkprocessen centraal: 

• Het zoeken en verzamelen van informatie; 

• Het opstellen van documenten; 

• Het (zorgvuldig) delen van informatie (via bijv. email, social media of website); 

• Het (gestructureerd) opslaan van informatie (zoals documenten, bestanden, beeld en geluid); 

 
Keuzedeel Engels A2/B1 K0802 
Dit keuzedeel is geschikt voor leerlingen die de ambitie hebben om een MBO-4-opleiding te gaan 

volgen. In dit keuzedeel worden de volgende niveaus voor de beheersing van de Engelse taal vereist: 

• Lezen en luisteren op niveau B1 dat getoetst wordt met een centraal examen. 

• Schrijven, spreken en gesprekken voeren op niveau A2 dat getoetst wordt met een 

instellingsexamens van het MBO. 

 

Als je dit keuzedeel met een voldoende beoordeling afrondt, heb je een onderdeel van je 

vervolgopleiding, al behaald. Je kunt zelfs bij de vervolgopleiding op niveau 4 een vrijstelling 

aanvragen bij de examencommissie voor het examenonderdeel Engels van een mbo 4-opleiding. De 

examencommissie beoordeelt of aan de vereisten is voldaan. 

 

Hieruit blijkt dat dit keuzedeel alleen geschikt is voor leerlingen die het vak Engels bij het centrale 

VMBO-examen heel goed gemaakt hebben. Daarom zullen we bij je keuze voor dit keuzedeel Engels 

met je docent overleggen of het verstandig is om dit keuzedeel te volgen. 
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Keuzedeel Doorstroom naar niveau ¾ ZW (K0207) 

Het keuzedeel omvat 2 werkprocessen: 

• Oriëntatie op de beroepen op niveau 3 in de sector Zorg en Welzijn; 

• Uitvoering van een opdracht op niveau 3.  

Leerlingen komen na het succesvol behalen van dit keuzedeel in aanmerking voor een halfjaar 
vrijstelling voor de opleidingen PW, MZ, VIG op niveau 3. Je kunt natuurlijk ook kiezen voor een 
opleiding op niveau 4. In dat geval krijg je geen vrijstelling. 
 
Het keuzedeel wordt verdeeld over 2 periodes gegeven.  
 
Periode 1 

• Oriëntatie op vervolgopleidingen: dit onderdeel tijdens loopbaanbegeleiding door de 

loopbaanbegeleider gegeven; 

• Levensfasen: dit wordt door een docent van het MBO College West in Amsterdam West 

gegeven waardoor je werkelijk ervaart hoe het is om les te krijgen op deze locatie voor Z&W 

op niveau 3 en 4.. De studenten werken met materiaal en een reader van niveau 3. Je werkt 

deze periode aan twee opdrachten, namelijk een ontwikkelingskalender en een 

doelgroepenverslag. 

 

Periode 2: 

• Je bereidt samen met je studieloopbaanbegeleider het examen voor en je voert het examen 

uit.  

• Bij MBO College West volg je een leereenheid bij niveau 3.Je werkt met materiaal van niveau 

3. Aan het einde van de eerste periode maak je een keuze uit een leereenheid van de 

opleiding:  

o Verzorging/Medewerker Maatschappelijke Zorg met als onderwerp mobiliteit of 

o Pedagogisch Werk/Onderwijsassistent met als onderwerp ontwikkelingsgerichte 

activiteiten. 
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5. Het onderwijsprogramma van je opleiding 

5.1 Het programma 

Elk studiejaar bestaat uit vier periodes. In het schooljaar 2021 – 2022 is de periode-indeling als volgt:  

• Periode 1: 23 augustus – 5 november 2021 (week 34 t/m week 44)  

• Periode 2: 8 november 2021 – 21 januari  2020 (week 45 t/m week 3)  

• Periode 3: 24 januari 2022 – 8 april 2022 (week 4  t/m week 14)  

• Periode 4: 11 april 2022 – 8 juli 2022 (week 15 t/m week 27)   

 
De zomervakantie start 18 juli 2022 
 

In onderstaande tabel wordt per periode aangegeven welke vakken je volgt en hoeveel uur daarvoor 

is gepland. Let op: 1 lesuur is 30 minuten. Deze tabel wordt indien nodig aan het begin van iedere 

onderwijsperiode bijgesteld. Informatie hierover vind je op de website van het Calvijn College. De 

blauw gearceerde lessen worden (onder voorbehoud) verzorgd door en bij  MBO West. 

 

Leerjaar 5 

Vakken 
Klokuren per onderwijsperiode 

1 2 3 4 

Nederlands  2 2 1 0 

Rekenen 2 2 1 0 

Beroepsvak 5 5 5 5 

Keuzedeel Engels A2/B1 2 2 1 1 

Keuzedeel Ondernemend gedrag 2 2 2 1 

Keuzedeel Digitale Vaardigheden 0 2 2 2 

Keuzedeel Doorstoom naar niveau ¾ ZW bij ROCvA 1 1 0,5 0 

Keuzedeel Doorstoom naar niveau ¾ ZW bij Calvijn College 1 1 0,5 0 

Loopbaan en Burgerschap 1 1 1 1 

Studieloopbaanbegeleiding 3 3 3 3 

Totaal BOT  19 19 15 11 

 

BPV 16 16 16 16 

 

Onderwijstijd 
 

BPV: 32 weken á 16 klokuren 512 

Begeleide onderwijstijd BOT 640 

Totale onderwijstijd 1152 
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5.2 Begeleiding 

Als leerling ben je zelf verantwoordelijkheid voor je studievoortgang, maar natuurlijk helpt je 

studieloopbaanbegeleider (SLB’er) je hierbij. Gedurende het jaar volgt de SLB’er jouw voortgang en 

kan je bij hem / haar terecht met vragen. Samen maak je aan het begin van het schooljaar een 

Persoonlijk OntwikkelPlan (POP), waarin je afspraken vastlegt over: 

• je leerdoelen voor de beroepsvaardigheden 

• wat je wilt bereiken in je persoonlijke ontwikkeling  

• de planning van jouw (leer)activiteiten voor de komende periode 

 

Aan het eind van iedere periode kijk je samen met je SLB’er in de POP-week terug en stel je 

eventueel nieuwe doelen op. Het gaat om de vragen: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik?  

 

 

5.3 Meten van je studievoortgang     

Je ontvangt in iedere POP-week een overzicht van de voortgang van je studie. Je bespreekt deze in 

een gesprek met je SLB’er en ouders. Dat kan ook betekenen dat je van je vakdocent of SLB-er extra 

opdrachten krijgt waarmee je vaardigheden, competenties of vakkennis kunnen toenemen.   
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6. Het Examenprogramma 

In de Vakmanschapsroute doe je een aantal examens op vmbo-niveau en doe je daarnaast het 

volledige mbo-examenprogramma. De examens vinden plaats in leerjaar 3, 4 en 5. In onderstaande 

tabel vatten we dit samen. Wat op het vmbo een schoolexamen heet, heet in het mbo een 

instellingsexamen. Centrale Examens zijn landelijke examens die iedere leerling in Nederland maakt. 

 

Examen Vmbo of mbo Wanneer Hoe 

Nederlands vmbo Leerjaar 3 en 4 

Leerjaar 4 

Schoolexamens 

Centraal Examen 

Engels vmbo Leerjaar 3 en 4 

Leerjaar 4 

Schoolexamens 

Centraal Examen 

Rekenen vmbo Leerjaar 3 en 4 Schoolexamen (3 kansen) 

Maatschappijleer vmbo Leerjaar 3 Schoolexamens 

KV1 vmbo Leerjaar 3 Schoolexamens 

Lichamelijke Opvoeding vmbo Leerjaar 3 en 4 Schoolexamens 

BPV (stage) mbo Leerjaar 4 en 5 Erkende plek en urennorm en 

instellingsexamens  

LOB vmbo Leerjaar 1 t/m 4 Handelingsdelen 

Nederlands  mbo Leerjaar 5 Centraal Examen en instellingsexamens 

Rekenen  mbo Leerjaar 5 Centraal Examen 

Beroepsvak mbo Leerjaar 5 Instellingsexamen (Praktijkexamen) 

Loopbaan en Burgerschap mbo Leerjaar 4 en 5 Instellingsexamens 

Keuzedelen 1 en 2 mbo Leerjaar 5 Instellingsexamens 

 

De examens in bovenstaande tabel zijn summatief. Dat betekent dat ze meetellen voor het behalen 

van je diploma en dat ze het eindcijfer bepalen dat op je diploma (mbo) of cijferlijst (vmbo) komt. Er 

zijn twee soorten summatieve cijfers: 

1. School-/instellingsexamens: In de bovenbouw van het vmbo bouw je als leerling voor ieder 

vak geleidelijk een eindcijfer op.  Iedere toets of examen dat door het Calvijn College zélf 

wordt opgesteld en dat meetelt in dit eindcijfer, heet een schoolexamencijfer. In het mbo 

wordt niet gesproken van schoolexamens maar van instellingsexamens. Voor de 

instellingsexamens van Loopbaan en Burgerschap, Keuzedelen 1 en 2 en BPV geldt een 

inspanningsverplichting.  

2. Centrale examens: Voor sommige vakken zijn landelijke examens ontwikkeld, dit zijn de 

zogenaamde centrale examens. Dit geldt zowel in het vmbo als in het mbo. 

 

De schoolexamencijfers bepalen het eindcijfer op je cijferlijst VMBO. Bij Nederlands en Engels wordt 

het schoolexamencijfer gemiddeld met het cijfer voor het centraal schriftelijk examen.  

De MBO-instellingsexamens en de centrale examens MBO bepalen of je het MBO-diploma haalt.  

 

In dit hoofdstuk vind je een overzicht van de MBO-examens. 
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Naast deze summatieve examens maak je tijdens het schooljaar voor ieder vak ook formatieve 

toetsen (A-toetsen). De beoordeling van deze toetsen tellen niet mee in het eindcijfer maar zijn 

bedoeld om te kijken hoe je ervoor staat en om je goed voor te bereiden op de examens. Als je de 

toetsen voor een vak (gemiddeld) voldoende hebt gemaakt, heb je de kennis en vaardigheden die 

nodig zijn om het examen te kunnen halen. In de bijlage zijn de A-toetsen niet opgenomen. Deze A-

toetsen staan vermeld in de studiewijzers. Deze ontvang je van de vakdocent. In de studiewijzers 

staan de onderwerpen en opdrachten per week plus de A-toetsen die per periode worden 

afgenomen. 

 

6.1 Nederlands 

 

6.2 Rekenen 

  

NEDERLANDS (mbo) 

Naam examen Luisteren en Lezen 2F  

Examenvorm Centraal Examen - digitaal    

Periode van afname Leerjaar 5 – Periode 2  

Naam examen Schrijven 2F  

Examenvorm Instellingsexamen - schriftelijk    

Periode van afname Leerjaar 5 – Periode 2 

Naam examen Spreken 2F  

Examenvorm Instellingsexamen - mondeling    

Periode van afname Leerjaar 5 – Periode 2 

Naam examen Gesprekken 2F  

Examenvorm Instellingsexamen - mondeling    

Periode van afname Leerjaar 5 – Periode 2 

Eindwaardering  Het cijfer Schrijven-Spreken-Gesprekken is het gemiddelde van de 
cijfers voor Schrijven, Spreken en Gesprekken (op één decimaal door 
weglating van de overige decimalen).  
 
Het eindcijfer (een heel cijfer) voor Nederlands is het gemiddelde van 
het cijfer voor Lezen-Luisteren en het cijfer voor Schrijven-Spreken-
Gesprekken. 

REKENEN (mbo) 

Naam examen Rekenen 2F 

Examenvorm Centraal Examen - digitaal    

Periode van afname Leerjaar 5 - Periode 2 

Eindwaardering  Het eindcijfer is een heel cijfer.  
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6.3 Beroepsvak basis- en profieldeel Helpende Zorg en Welzijn 

 

6.4 Loopbaan en Burgerschap 
 

LOOPBAAN & BURGERSCHAP (mbo) 

Naam examen Instellingsexamen  

Examenvorm Inspanningsverplichting – mondeling en schriftelijk 

Periode van afname Leerjaar 5 - Periode 4 

Eindwaardering  

Om het diploma te kunnen halen moet je voldoen aan de 

inspanningseisen die de opleiding geformuleerd heeft.  

Zowel in leerjaar 4 als 5 wordt het vak Loopbaan & Burgerschap 

afgesloten met een routegesprek. Het routegesprek wordt beoordeeld 

met een onvoldoende (niet voldaan), voldoende of goed (voldaan). Je 

moet zowel in leerjaar 4 als 5 minimaal een voldoende behalen om te 

voldoen aan de eisen voor Loopbaan en Burgerschap. 

 

6.5 BPV 
 

BPV (mbo) 

Naam examen Instellingsexamen  

Examenvorm Inspanningsverplichting – praktijkopdrachten 

Periode van afname Leerjaar 5 - Periode 1, 2, 3 en 4 

Eindwaardering Om het diploma van de opleiding te behalen moet je voldoen aan de 

eisen voor de BPV. In leerjaar 5 moet je het hele jaar 2 dagen in de 

week stage lopen en de praktijkopdrachten moeten met een 

voldoende zijn beoordeeld. Hierbij wordt het oordeel van het 

stagebedrijf betrokken. 

 

  

BEROEPSVAK ZORG & Welzijn (mbo) 

Naam examen Prove2Move 

Examenvorm Praktijkexamen - Proeve van bekwaamheid 

Periode van afname Leerjaar 5 – Periode 1, 2, 3 en 4     

Eindwaardering  Prove2Move is de Proeve van Bekwaamheid bij HZW en bestaat uit 7 

praktijktoetsen. Deze worden gedurende het jaar afgenomen en moeten   

allemaal minimaal voldoende worden afgerond om te slagen voor het 

beroepsvak. In omschrijving Proeve van Bekwaamheid is per werkproces de 

onderwaarde aangegeven.  

In de examenopdracht(en) is beschreven hoe ieder werkproces wordt 

beoordeeld, en hoe de eindbeoordeling van de kerntaak tot stand komt.   
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6.6 Keuzedelen 

 

Keuzedelen (mbo), keuze 2 uit 3 

Naam examen Instellingsexamen - K0211 Ondernemend Gedrag 

Examenvorm Presentie van digitaal portfolio 

Periode van afname Leerjaar 5 - Periode 4 

Naam examen Instellingsexamen - K0022 Digitale vaardigheden basis  

Examenvorm Proeve van bekwaamheid  

Periode van afname Leerjaar 5 - Periode 4 

Naam examen Centraal examen en instellingsexamen - K0802 Engels A2/B1 

Examenvorm Instellingsexamen spreken A2 –  mondeling 

Instellingsexamen gesprekken voeren A2 – mondeling  

Instellingsexamen schrijven A2 – mondeling 

Centraal examen  leesvaardigheid B1 – schriftelijk 

Centraal examen  luistervaardigheid B1 - schriftelijk 

Periode van afname Leerjaar 5 - Periode 3 en 4 

Naam examen Instellingsexamen -  K0207 Doorstroom naar niveau ¾ ZW 

Examenvorm Presentatie 

Periode van afname Leerjaar 4 – Periode 2 

Eindwaardering Voor de keuzedelen geldt:   
- Je mag niet lager dan een 4 (vier) of een gelijkwaardig 

resultaat halen 
- Voor minimaal de helft van de keuzedelen is een 

‘voldoende’ of een 6 (zes) of hoger gehaald 
- Het gemiddelde examenresultaat van de keuzedelen is 

tenminste een ‘voldoende’ of een 6 (zes)  
- Elk keuzedeelexamen telt 1 keer mee bij de berekening 

van het gemiddelde.  

 
Cesuur  
 
Voor de keuzedelen geldt:   

- Je mag niet lager dan een 4 (vier) halen 
- Voor de minimaal de helft van de keuzedelen is een 6 (zes) of hoger gehaald 
- Het gemiddelde examenresultaat van de keuzedelen is ten minste een 6 (zes)  
- Elk keuzedeelexamen telt 1 keer mee bij de berekening van het gemiddelde 
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7. Examenreglement 

Op de website van het ROCvA www.rocva.nl onder “Info voor studenten” vind je de jongste en 

geldende versie van het examenreglement. 

 

Voor de aanvragen die bij de Teamexamencommissie (TEC) moeten worden gedaan zijn de 

contactgegevens: Voor het adres voor aanvragen die bij de TEC moeten worden gedaan kan je kijken 

op de website, je kan ook contact opnemen met je studieloopbaan begeleider, deze kan je helpen. 

 

In het examenreglement vind je informatie over: 

• Toegang en toelating tot de examens 

• Vrijstelling 

• Examenprogrammering 

• Aantal deelnamemogelijkheden examen 

• Centrale examens Nederlands, Engels en rekenen 

• Aangepaste examinering 

• Topsporter 

• Aanwezigheid en verzuim (verplichte deelname, te laat komen, absentie) 

• Gebruik mobiele communicatiemiddelen en hulpmiddelen 

• Geheimhoudingsplicht 

• Fraude en onregelmatigheden 

• Maatregelen bij fraude en onregelmatigheden 

• Klacht / revisie, bezwaar en beroep 

• Uitslag 

 

De studieloopbaanbegeleider bespreekt het reglement bij de start van het vijfde leerjaar met 

studenten en hun ouders. Let erop dat het reglement afwijkt van het schoolspecifieke 

examenreglement van het Calvijn College (zoals de herkansingsregeling en regelingen bij absentie en 

te laat komen. 

 

7.1 Diplomering 
Je bent geslaagd voor je mbo-opleiding als voldaan is aan onderstaande eisen. 

 

Voor de vmbo-vakken: 

1. Je hebt de verplichte vmbo-examens voor Nederlands, Rekenen, Engels, Maatschappijleer, 

Lichamelijke Opvoeding en CKV behaald en/of hier een voldoende of goed voor behaald. 

 

Voor de mbo-vakken: 

2. Elke kerntaak uit het kwalificatiedossier is tijdens de Proeve van Bekwaamheid met een 

voldoende of goed beoordeeld 

3. Het eindcijfer voor generiek Nederlands is niet lager dan een 5 

4. Er is deelgenomen aan het Centraal Examen rekenen 

5. Er is voldaan aan de inspanningsverplichting voor Loopbaan & Burgerschap 

6. Er is voldaan aan de eisen ten aanzien van de BPV 

 

http://www.rocva.nl/
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Voor de keuzedelen geldt:   
- Je mag niet lager dan een 4 (vier) of een gelijkwaardig resultaat halen 
- Voor minimaal de helft van de keuzedelen is een ‘voldoende’ of een 6 (zes) of hoger 

gehaald 
- Het gemiddelde examenresultaat van de keuzedelen is tenminste een ‘voldoende’ of een 

6 (zes)  
- Elk keuzedeelexamen telt 1 keer mee bij de berekening van het gemiddelde. 

 

De behaalde resultaten van rekenen en de keuzedelen worden vermeld op je mbo-resultatenlijst. Je 

ontvangt daarnaast een cijferlijst van je vmbo-vakken. Het cijfer voor rekenen en het resultaat van de 

keuzedelen telt vooralsnog niet mee voor het behalen van het diploma. Het moment dat rekenen en 

de keuzedelen meetellen in de slaag-/zakregels wordt door de overheid beslist.  

 

 

7.2  Extraneus (examendeelnemer) 
 
Als je de opleiding beëindigt zonder het diploma te hebben behaald, kun je een verzoek doen aan de 

TEC om de examens die nog niet zijn behaald opnieuw af te leggen. Indien de TEC inschat dat je een 

redelijke kans hebt om deze examens binnen een half jaar te behalen, kun je worden ingeschreven 

als examendeelnemer of extraneus. Je volgt dan geen onderwijs meer en hebt dus bijvoorbeeld ook 

geen recht meer op studiefinanciering of een ov-kaart.  


