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Diploma-eisen

Definitie
Geheel aan vereisten waaraan studenten moeten voldoen om een mbodiploma te behalen.
De vereisten zijn:
- de beroepsspecifieke eisen die het kwalificatiedossier stelt:
o kerntaken;
o eventuele wettelijke beroepsvereisten;
- generieke eisen voor Nederlandse taal, rekenen en Engels (mbo-niveau
4);
- voldaan aan eisen voor Loopbaan en Burgerschap;
- met goed gevolg afgesloten bpv waarbij het oordeel van het leerbedrijf is
betrokken.
- er is examen afgelegd in het keuzedeel of de keuzedelen van de opleiding
die deel uitmaken van de keuzedeelverplichting voor de betreffende soort
beroepsopleiding.
Start opleiding vanaf 1 augustus 2016: Het examenresultaat van het
keuzedeel (voldoende of onvoldoende) heeft geen invloed op de
slaag-/zakbeslissing. Start opleiding vanaf 1 augustus 2018: De
compensatieregeling voor keuzedelen gaat gelden.

Onderdeel van begrippenkader examinering mbo op www.examineringmbo.nl

Exameneisen

Kwalificatie-eisen

Wettelijke
beroepsvereisten

Deel van de diploma-eisen waarvoor een student een examen moet afleggen.
De exameneisen zijn de eisen die gelden voor een bepaald examenonderdeel
of –eenheid. Naast de kwalificatie moet de student ook examen afleggen in
keuzedelen.
Geheel van bekwaamheden dat een afgestudeerde van een beroepsopleiding
kwalificeert voor het functioneren in een beroep/groep van samenhangende
beroepen en waaraan studenten moeten voldoen om het examen van een
kwalificatie succesvol af te sluiten. In de kwalificatie zijn generieke en
beroepsspecifieke kwalificatieonderdelen opgenomen.
In wet- en/of regelgeving vastgelegde eisen waaraan de beginnende
beroepsbeoefenaar uitvoering moet kunnen geven om het beroep te mogen
uitvoeren. Meer info: Publicatie Wettelijke en branchevereisten (Servicepunt
examinering mbo)

Meer informatie over de presentaties vindt u op www.examineringmbo.nl

