
Examinering 
2019-2020 informatie



Wanneer ben je geslaagd?

• Wanneer de volgende onderdelen afgerond zijn of er een 
examen voor is gedaan:

Vak

Nederlands Centraal Examen Lezen en Luisteren

Instellingsexamen Schrijven, Spreken en 
Gesprekken gedaan

Rekenen Centraal Examen 2F of 2A gedaan

Proeve Praktijkexamen op school met een voldoende 
beoordeling

Keuzedeel Ondernemend gedrag of 
Digitale vaardigheden voldaan

Loopbaan, 
Burgerschap en 
Sport

Opdrachten voldaan

BPV Voldoende stage uren en een voldoende 
beoordeling



Het Praktijkexamen PvB

Afhankelijk van je profiel krijg je de volgende Proeve:

• Verkoop en retail: artikelen verzamelen en verkoop klaar maken

• Logistiek: goederen lossen en laden

• Dienstverlening en zorg: assisteren bij een vergadering

• Horeca, voeding en voedingsindustrie: een gerecht bereiden

• Bouwen, wonen en onderhoud: een meubel maken

• Installatie- en constructietechniek: een wandschakelaar plaatsen

• Mobiliteit: een band verwisselen



Data

2e kans Rekenen 2A en 2F en 2e kans Nederlands 2F lezen en luisteren in 
september.

Een eventuele tweede gelegenheid voor de Proeve, keuzedeel, Nederlands 

Spreken en Gesprekken of Schrijven is op 24 juni 2020.

Vak examen uitslag Waar

Nederlands

CE Nederlands 

Lezen en Luisteren

Week 21/22 (18-29 mei 

2020)

Week 23 Gerschwinstraat Tilburg

Spreken en 

Gesprekken

Week 23 (1-5 juni 2020) direct Op school

Schrijven Week 24/25 (8-19 juni 

2020)

Zo spoedig mogelijk Op school

CE Rekenen

Rekenen 2A Week 15/16 Week 19 Gerschwinstraat

Rekenen 2F Week 20 Week 21 Gerschwinstraat

Proeve van 

Bekwaamheid

Week 24/25 direct Op school

Keuzedeel Week 24/25 direct Op school



Examen Spreken en gesprekken

• De examens spreken en gesprekken zijn op school.

• In een groepje met maximaal twee medeleerlingen.

• Je docent Nederlands laat je weten wanneer je deze examens 
hebt.

• Je krijgt van te voren twee opdrachten van je docent 
Nederlands, zodat je deze examens kunt voorbereiden.



Voorbereiding

Je krijgt een mail voor de centrale examens in je schoolmail

Je krijgt op school van je SLB’er een uitnodigingsbrief voor alle 
instellingsexamens en je Proeve van Bekwaamheid

Je voert alle BPV urenbriefjes in EduArte

Je krijgt informatie over de examenperiode op 2 manieren:
- Middels deze PowerPoint
- Op papier: Stappen voor de examinering

Je neemt deel aan de voorbereiding van de decentrale 
examens Nederlands (in de les) en aan de voorbereiding van de 
PvB (in de profielles)



De regels 
Je zet een handtekening op de uitnodigingsbrief, je tekent hiermee 
voor ontvangst.

Het is verplicht om voor deelname aan alle examens een geldig ID 
te laten zien.

Je komt op tijd! Zorg dat je een kwartier voor aanvang aanwezig 
bent.

Wanneer je echt ziek bent of een andere serieuze reden hebt om 
niet aanwezig te zijn, laat je dit voor 8.45 uur weten aan 
verzuimcoördinator Chantal Ooms. Voor minderjarigen doen de 
ouders / verzorgers dit. Je hebt in dit geval recht op een tweede 
gelegenheid. Een eventuele derde gelegenheid moet aangevraagd 
worden bij de DEC.
De tweede gelegenheid voor de centrale examens vinden plaats 
in september. 

Posters met de regels zullen in de examenweken duidelijk zichtbaar 
in de school hangen!



Diplomering

Alle examendossiers moeten uiterlijk 18 juni 2020 binnen bij het 
examenbureau (behalve de laatste herexamens).

De Examencommissie stelt de examendossiers vast op 30 juni en 
1 juli 2020 (pas dan ben je officieel geslaagd).

Uitslag examen: 1 juli 2020

De feestelijke diploma-uitreiking: 

op de Apennijnenweg op dinsdagavond 7 juli 2020

op de Wildstraat op woensdagmiddag  8 juli 2020  

De uitnodiging volgt!                        



Informatie uit Examenreglement MBO

• Afwezigheid: er is dan één examenpoging voorbij en kan een tweede 
gelegenheid aangevraagd worden bij de examencommissie. 

• Onvoldoende: voor PvB en keuzedelen geldt dat het hele examen 
moet worden overgedaan. BPV onvoldoende betekent 100 uur BPV 
extra op dezelfde BPV-plek of evt. een andere.

• Te laat komen: je wordt niet toegelaten tot het examen en wordt als 
afwezig geregistreerd.

• Cum Laude: wanneer op de resultatenlijst gemiddeld minimaal een 8 
gehaald is, het laagste cijfer niet lager dan een 7 is en er niet meer 
dan één vrijstelling is.

• Bezwaar en beroep: je kan schriftelijk bezwaar aantekenen bij de 
examencommissie wanneer je het niet eens bent met een maatregel 
of beslissing. Zie Examenreglement MBO 2019-2020 ROC Tilburg, Hoofdstuk 4 Bezwaar en beroep


