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Dit is de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van Cibap vakschool voor verbeelding voor studenten niveau 4. 
Deze OER gaat in met de start van het studiejaar 2018-2019 en vervangt de voorgaande regelingen. 
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Hoofdstuk 1. Onderwijsvisie  
Kijk hiervoor op onze website bij het blok algemene informatie over onze organisatie, www.cibap.nl/cibap.  

 
Hoofdstuk 2. De opleidingen  
Alle opleidingen op het Cibap staan beschreven in Kwalificatiedossiers (KD). Deze kwalificaties zijn landelijk 
vastgesteld door het onderwijs en het bedrijfsleven samen. In de KD’s worden de eisen beschreven waaraan 
een student voor zijn examinering moet voldoen. De kwalificatiedossiers staan op de site: http://kwalificaties.s-
bb.nl  Hier staat per cohort de meest actuele versie. De volgende kwalificaties worden op het Cibap 
aangeboden: 
 

Opleiding Crebo- 
nummer 

Dossier Uitstroom Cibap 
afkorting 

Fase 1 
Propedeuse  
  
  
  
  
  

25212 
 

Ruimtelijke 
vormgeving 
 

Ruimtelijk Vormgever PO 
Ruimtelijk Vormgever / 
International Creative Business 
Developer 

PO 

25548 Creatief 
vakmanschap 

Creatief Vakman PO 

25036 
  

Specialist schilderen Decoratie- en restauratieschilder PO 

25201 Mediavormgeving 
 

Media Vormgever 
Media Vormgever/ International  
Creative Business Developer/  

PO 

Fase 2 
Ontwerp en 
Ruimte 

25212 Ruimtelijke 
vormgeving 

Ruimtelijk Vormgever OR 
Ruimtelijk Vormgever/ International 
Creative Business Developer 

ICBD* 

Fase 2 
Ontwerp en 
Vakmanschap 
  
  

 25548 Creatief 
vakmanschap 

Creatief Vakman 
  

VM 

25036 
  

Specialist 
schilderen 

Specialist decoratie en 
restauratie  

VR 

Fase 2 
Ontwerp en 
Media 
  
  

 25201 
 

Mediavormgeving 
 

Mediavormgever  OM 

 
Media 
Vormgever/International 
Creative Business 
Developer 

ICBD* 

Fase 3 
Ontwerp en 
ruimte 

25212 
  
  

Ruimtelijke 
vormgeving 

Ruimtelijk Vormgever OR 
Ruimtelijk Vormgever/ International 
Creative Business Developer 

 

Fase 3 
Ontwerp en 
Media 
 

25200 
  

Mediaredactie 
  

Media redactie 
medewerker 

OM 

25201 
  

Mediavormgeving 
  

Mediavormgever OM 
Media Vormgever / International 
Creative Business Developer 

ICBD* 

Fase 3 
Ontwerp en 
Vakmanschap 
  
  

25052 
  

Creatief 
vakmanschap 

Ontwerpend meubelmaker 
  

VM 

25051 
  

Creatief 
vakmanschap 

Ontwerpend Leer- en 
textielverwerker 

VT 

25036 Specialist 
schilderen 

Decoratie- en 
restauratieschilder 

VR 

  



 4 

Fase 4 
Ontwerp en 
ruimte 

25212 
  
  

Ruimtelijke 
vormgeving 

Ruimtelijk Vormgever OR 

Fase 4 
Ontwerp en 
Media 
 

25200 
  

Mediaredactie 
  

Media redactie 
medewerker 

OM 

25201 
  

Mediavormgeving 
  

Mediavormgever OM 

Fase 4 
Ontwerp en 
Vakmanschap 
  
  

25052 
  

Creatief 
vakmanschap 

Ontwerpend 
meubelmaker 
  

VM 

25051 
  

Creatief 
vakmanschap 

Ontwerpend Leer- en 
textielverwerker 

VT 

92741 Specialist 
schilderen 

Specialist decoratie en 
restauratie 

VR 

 
 
* Voor de opleiding Creative Business Developer zijn de kwalificatiedossiers Mediavormgever of Ruimtelijk 
Vormgever van toepassing, aangevuld met de studiegids International Creative Business Developer  

 
 
Hoofdstuk 3. Opleidingsplannen: inhoud, studieduur, studielast  
 
Een opleidingsjaar telt gemiddeld 40 weken van 40 studiebelastingsuren (sbu) studie, totaal een studielast van 
1600 uren per opleidingsjaar. Het opleidingsjaar is opgedeeld in 4 periodes van 10 weken. 
 
Op de begeleidingstabellen, die ook op de Cibap-site te vinden zijn, vind je het aantal begeleide uren per 
week. Daarnaast wordt er van de student verwacht dat deze een aantal uren aan opdrachten en huiswerk 
besteedt. Het aantal uren les en het werken aan opdrachten en huiswerk maakt samen 1600 sbu per 
cursusjaar. 
 
In de leerlijnen per opleiding is een beschrijving van de opleidingsinhouden en welke onderdelen wanneer 
aan de orde komen. 
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Hoofdstuk 4. Fase 1 en 2/3, voortgangsfase  
 
4.1. Werkwijze  in ProWijzer 
In de Cibap Studenten ProWijzer, schooljaar 2018-2019 is het volgende beschreven: 
 
Het onderwijs 
• Overzicht van de opleidingen, inclusief de specialisaties die binnen de opleiding gekozen kunnen worden.  
• Toelichting op de Cibap kerncompetenties Ondernemendheid, Creativiteit, Communicatie, Vakmanschap en 

Omgevingsbewustzijn. 
 
Hoe werkt PRO 
• Een uitleg over de opbouw van de opleiding in Fases  
• Informatie over projectboek 
• Rooster 
• Beoordeling. 
 
Begeleiding 
• Projectaanpak volgens scrum 
• Scrum in grote stappen 
• Studiecoach 
• Portfolio en ontwikkeldossier. 
 
 
4.2. Beoordeling  
 
4.2. Algemene regels over de beoordeling 
 
Tussenschouw 
Waneer er sprake is van een tussenschouw bepaalt het onderwijsteam van te voren of de resultaten meetellen voor 
de eindschouw of niet. Een student mag altijd aan een tussenschouw deelnemen. 
 
Eindschouw 
Voor deelname aan de eindschouw moet de student voldaan hebben aan de eisen die in het betreffende project aan 
de vakvaardigheden zijn gesteld. De eisen voor kennis, houding en vaardigheden worden door het onderwijsteam 
vastgesteld en voordat het project begint aan de studenten duidelijk gemaakt. 
Als een student niet voldaan heeft aan deze eisen, mag hij wel deelnemen aan een schouw, maar bepaalt het 
onderwijsteam of de resultaten van de eindschouw meetellen.  
De student mag niet deelnemen aan de eindschouw als deze 15% of meer ongeoorloofd verzuim heeft in de 
betreffende periode. Niet schouwen of een schouw onvoldoende afsluiten, kan studievertraging opleveren  
 
Beoordeling bij Fase 1 
Bij Fase 1 wordt de eindschouw beoordeeld op basis van de Cibap Kerncompetenties. De onderliggende criteria 
worden gevormd door de algemene MBO competenties. Tijdens de schouw wordt met O, V of G beoordeeld 
(onvoldoende, voldoende, goed). Alle Kerncompetenties komen aan bod in een periode. 
Een student in fase 1 krijgt een beoordeling op de vakvaardigheden tijdens de lessen (telt voor 2/3e mee) en op de 
schouw (telt voor 1/3e mee). Samen leidt dit tot een eindbeoordeling per Kerncompetentie.  

Na tenminste 9 maanden volgt in fase 1 een bindend studieadvies. Een bindend studieadvies wordt gegeven op 
basis van de studieoordelen in periode 1, 2 en 3.  

Beoordeling bij Fase 2/3 
Beoordeling tijdens de schouw(en) vindt bij Fase 2/3 plaats op basis van de kerntaken/werkprocessen uit het 
kwalificatiedossier. Deze zijn geordend onder de Cibap Kerncompetenties. Tijdens de schouw worden beoordelingen 
gegeven op deze kerntaken/werkprocessen met Onvoldoende, Voldoende of Goed.  
Een student in fase 2/3 krijgt een beoordeling op kennis, houding en vaardigheden tijdens de lessen (telt voor 1/3e 
mee) en op de schouw (telt voor 2/3e mee). Samen leidt dit tot een eindbeoordeling per Kerncompetentie. 
 
Hoe wordt de Onvoldoende, voldoende en goed bepaald. 
De eisen per Cibap kerncompetentie zijn per fase beschreven.  
Een O wordt gegeven als een student onder het niveau van de fase presteert tijdens de lessen en voor zijn producten 
tijdens de schouw.  
Een V wordt gegeven als een student presteert op het niveau van de fase tijdens de lessen en voor zijn producten 
tijdens de schouw.  
Een G wordt gegeven als een student presteert op het niveau van de bovenliggende fase tijdens de lessen en voor 
zijn producten tijdens de schouw.  
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Versnellen, verbreden 
In fase 1 en 2 kan presteren boven het niveau leiden tot versnellen of verbreden binnen de opleiding. Dit wordt 
verder uitgelegd in het hoofdstuk Cesuur. In fase 3 geeft een G aan dat de student op fase 4 (examenniveau) 
presteert. Dit heeft echter geen gevolgen voor versnellen, maar dient ter indicatie voor de student. Hij zal altijd nog 
de examenfase in fase 4 in zijn geheel moeten doorlopen.  
De talen en rekenen worden met cijfers beoordeeld. 
 
Bespreekgeval 
Als een student niet voldoet aan de eisen voor voortgang, dan wel voor overgang kan het team 
desondanks besluiten tot een heroverweging. 
Naast de resultaten worden onderstaande factoren meegenomen:  

• De volgorde van de gescoorde resultaten per periode en de tendens van de resultaten (is er sprake van 
stijgende of dalende ontwikkeling).  

• De aanwezigheid in de les. 
• Studievaardigheden en noodzakelijke studiebegeleiding. 
• Persoonlijke ontwikkeling.  

Het besluit dat in de teamvergadering na deze zorgvuldige heroverweging wordt genomen, is bindend. 
 
Studieoordelen voor fase 1, 2 en 3 
 
Op basis van de resultaten, vastgesteld na een periode, wordt tijdens voortgangsvergadering een 
studieoordeel gegeven.  
 
Dit studieoordeel kan zijn: 

• Studieoordeel 1: de student voldoet aan de gestelde eisen. 
• Studieoordeel 2: de student moet verbeteracties formuleren voor de komende periode. 
• Studieoordeel 3: er is twijfel over inzet, motivatie of beroepsgeschiktheid. Afspraken worden schriftelijk 

vastgelegd.  
• Studieoordeel 4: de student houdt zich niet aan de afspraken die gemaakt zijn op basis van een eerder 

studieoordeel en wordt in een ander traject geplaatst. 
  

De studiecoach informeert, begeleidt, signaleert, stuurt en archiveert het onderwijs leerproces van de 
student. De studiecoach bespreekt met de student de studievoortgang en de daaruit voortvloeiende 
vervolgstappen. De regie voor het overleg ligt bij de studiecoach. Bij het overleg kunnen de 
ouders/verzorgers, docenten/projectbegeleider, de BPV begeleider en mogelijk een deskundige vanuit het 
Bureau Student Support betrokken zijn. Bij studenten onder de 18 wordt studieoordeel 3 of 4 door de 
studiecoach gedeeld met de ouders van de student. Contact met ouders van studenten die 18 jaar en 
ouder zijn, is er alleen met toestemming van de student  
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4.3. Cesuur  
 
4.3.1. Cesuur Fase 1 naar fase 2 
 
Fase 1 Beoordeling  
De eerste fase is opgedeeld in twee semesters. Het eerste semester heeft een oriënterend karakter. De student wordt 
daarin beoordeeld op Cibap Kerncompetenties. Dit gebeurt deels in de schouw en deels in de lessen voor de 
vakvaardigheden voorafgaand aan de schouw.  
 
Gerekend over de vier periodes in fase 1 geldt:         

• Gemiddeld moeten Cibap Kerncompetenties Vakmanschap en Creativiteit altijd voldoende zijn  
• Van de andere drie competenties mag er 1 onvoldoende zijn  

 
Fase 1 Beoordeling talen en rekenen 
Binnen de lessen Communicatie en Ondernemendheid worden ook de vakvaardigheden voor Nederlands, Engels en 
rekenen behandeld en komen alle taalgebieden en rekendomeinen aan de orde.  Per vak moet gemiddeld een 
voldoende (5,5 of hoger voor taal, 4,5 of hoger voor ARV) worden gehaald op de toetsen of gevraagde producten, 
gerekend over vier periodes. De beoordeling vindt plaats tijdens de lessen.  
 
4.3.2. Cesuur voor versnellen van fase 1 naar fase 2/3 
 
Wanneer studenten kunnen versnellen, wordt dat vastgesteld en schriftelijk vastgelegd in een 
teamvergadering, in nauw overleg met de studiecoach.. Het versnellen zelf vindt plaats na periode 1.2 bij 
de start van semester 2.  
 
Projectdeel 
Een student kan versnellen als hij in de opdrachten voldaan heeft aan de volgende eisen: 

• De innovatieopdrachten (indien van toepassing) zijn voldoende gedaan. 
• Creativiteit en Vakmanschap en Ondernemendheid worden beoordeeld tijdens de schouw van 1.2 door de 

schouwdocenten. Bij deze schouw is een docent van een fase 2/3 team aanwezig. 
• Elk van deze drie competenties is gemiddeld beoordeeld met een G over de eerste twee periodes. 
• Omgevingsbewustzijn en Communicatie zijn zowel in periode 1 als in periode 2 minimaal voldoende.  

 
Het is mogelijk dat de student door middel van zelfstudie of extra opdrachten zijn kennis en/of 
vaardigheden moet vergroten. De studiecoach bespreekt met de student of de extra eisen realistisch en 
haalbaar zijn. Het definitieve besluit wordt genomen door de teammanager. Afspraken worden schriftelijk 
vastgelegd.  
 
Talen en rekenen 
Wil een student versneld van fase 1 naar fase 2, dan zal voor rekenen, Nederlands en Engels voldoende niveau 
moeten zijn aangetoond. Dat betekent gemiddeld een 5,5 voor de aangeboden (toets)producten. Daarnaast heeft hij 
bij Niveautest voor Nederlands (TNT) drie testonderdelen minimaal op 2F2, voor de Niveautest Rekenen (RNT) drie 
testonderdelen op minimaal 2F2 en voor Niveautest Engels (LLA) drie testonderdelen op minimaal A2.1 Het is 
mogelijk voor de laatstgenoemde toetsen een andere vergelijkbare erkende taal- of rekentoets te gebruiken. 
 
Loopbaan en Burgerschap 
De leerlijn voor Loopbaan en burgerschap is gebaseerd op het document Kwalificatie-eisen loopbaan en 
burgerschap vanaf schooljaar 2012. Voor elke fase moet de student aan de inspanningseisen gesteld in de leerlijn 
hebben voldaan. Deze worden in de lesblokken voor Omgevingsbewustzijn behandeld. 
 
Een student kan alleen versnellen wanneer hij niet meer dan 15% ongeoorloofd afwezig is.  
 
NB 
Versnellen is vaak maatwerk. Daarom zal er, op het moment dat mogelijkheid tot versnellen ontstaat, te allen tijde 
een duidelijk advies door de studiecoach gegeven worden. Hierin zullen scenario’s benoemd worden voor verder  
studieverloop. Daarin worden een aantal zaken benoemd, zoals gevolgen van de versnelling met betrekking tot BPV 
en examinering en het te verwachten tijdspad van het studieverloop. Deze scenario’s worden samen met Bureau 
Onderwijs opgesteld. 
 
  



 8 

4.3.3. Overstappen naar niveau 3 
 
Studenten kunnen zelf kiezen voor een niveau 3-opleiding omdat de inhoud van de opleiding hen aanspreekt. Het kan 
ook voorkomen dat een student van het onderwijsteam het advies krijgt om niveau 3 te doen.  Als dat laatste aan de 
orde is, worden de afspraken zorgvuldig gemaakt en schriftelijk vastgelegd.  
 
Wanneer volgt een advies 

• In projecttijd ervaren student en studiecoach dat het prettig werken is bij duidelijke instructies en aansturing 
• De student vindt het prettig als de planning helder is en duidelijk wordt gecommuniceerd. 
• Praktijklessen bevallen beter dan theorielessen. Bij de laatste kan het tempo bij niveau 4 te hoog liggen. 
• Bij Nederlands, Engels of rekenen zijn de examen-eisen voor niveau 4 hoger. Dat kan reden zijn om voor niveau 3 

te gaan. 
 
Overstappen op een later tijdstip in de opleiding kan ook. 
  
 
4.3.4. Cesuur Fase 2/3 
 
Cesuur voor fase 2 overgang naar fase 3 na 2.2 
De schouw telt voor 2/3 mee, de lessen voor 1/3. 

• Gemiddeld over de twee periodes moet Vakmanschap en Creativiteit altijd voldoende zijn 
• Van de andere drie competenties mag er 1 gemiddeld onvoldoende zijn 
• Nederlands/Engels: van de aangeboden onderdelen is over vier periodes het gemiddelde een 5,5  
• Rekenen: van de aangeboden onderdelen is over vier periodes het gemiddelde een 4,5   

 
Fase 2 en fase 3 Talen en Rekenen 
Bij Communicatie en Ondernemendheid komen ook de vakvaardigheden voor Nederlands, Engels en rekenen aan de 
orde.  Per vak moet gemiddeld een voldoende (5,5 of hoger voor taal en een 4,5 voor rekenen) worden gehaald op de 
toetsen of gevraagde producten, gerekend over vier periodes.  
 
Fase 2 en 3 Loopbaan & Burgerschap 
De leerlijn voor Loopbaan en burgerschap is gebaseerd op het document Kwalificatie-eisen loopbaan en 
burgerschap vanaf schooljaar 2012. Voor elke fase moet de student aan de inspanningseisen gesteld in de leerlijn 
hebben voldaan. Deze worden in de lesblokken voor Omgevingsbewustzijn behandeld. 
 
Fase 2/3 BPV  
Voor de beroepspraktijkvorming gelden de volgende eisen: 
1. De BPV-periodes zijn met minimaal een voldoende beoordeling afgesloten 
2. Het aantal uren conform de praktijkovereenkomsten is gerealiseerd. 
3. De schoolopdrachten (van de terugkomdagen) zijn gemaakt en (waar van toepassing)  met een voldoende 

beoordeeld. 

4.3.5. Cesuur versnellen in fase 2/3 
 
Wanneer studenten kunnen versnellen wordt dat vastgesteld en schriftelijk vastgelegd in een 
teamvergadering, in nauw overleg met de studiecoach, niet eerder dan na afloop van periode 2.1. 
 
Cibap kerncompetenties 
De student moet twee maal een periode op fase 3-niveau afsluiten, om door te kunnen naar de 
examenfase. Deze twee periodes hoeven niet in hetzelfde semester te vallen. 
 
Versnellen naar fase 3 na periode 2.1 
De schouw telt voor 2/3 mee, vakvaardigheden voor 1/3. 
 

• De drie kerncompetenties Vakmanschap, Creativiteit en Ondernemendheid zijn elk gemiddeld een G in de 
eerste twee periodes  

• De andere twee competenties zijn een V over de eerste twee periodes.  
• Nederlands/Engels: van de aangeboden onderdelen is over twee periodes het gemiddelde een 5,5  
• Rekenen: van de aangeboden onderdelen is over twee periodes het gemiddelde een 4,5 

 
Heeft een student alle kerncompetenties met een G afgesloten in fase 2 dan heeft hij het project op fase 3 
aangetoond. Heeft een student in fase 2 het projectdeel op fase 3 afgesloten dan kan de student overgeplaatst 
worden naar een fase 3 klas of groep  
 
 
Talen en rekenen  
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Voor de theorievakken geldt dat voor de aangeboden toetsen/opdrachten tenminste een voldoende (5,5) moet zijn 
behaald. Daarnaast heeft hij bij Niveautest voor Nederlands (TNT) drie testonderdelen minimaal op 2F2, voor 
Rekenen (RNT) drie testonderdelen op minimaal 2F2 en voor Engels (LLA) drie testonderdelen minimaal op A2.1. Het 
is mogelijk voor de laatstgenoemde toetsen een andere vergelijkbare erkende taal- of rekentoets te gebruiken. Het 
is raadzaam rekening te houden met het feit dat de eerste centrale examens voor Nederlands Lezen/Luisteren, 
Engels Lezen/Luisteren en rekenen in fase 3 worden aangeboden. Deze centrale examens zijn voor Nederlands en 
rekenen op niveau 3F en voor Engels op niveau B1 (Spreken, Gesprek en Schrijven is Engels examenniveau A2). 
Studenten kunnen deze examens herkansen in fase 4. 
 
Loopbaan & Burgerschap 
Alle opdrachten uit fase 2 en 3 volgens de leerlijn van Loopbaan & Burgerschap moeten gedaan zijn tijdens de lessen 
Omgevingsbewustzijn. 
 
Een student kan alleen versnellen wanneer hij niet meer dan 15% ongeoorloofd afwezig is.  
 
NB 
Versnellen is vaak maatwerk. Daarom zal er, op het moment dat mogelijkheid tot versnellen ontstaat, te 
allen tijde een duidelijk advies door de studiecoach gegeven worden. Hierin zullen scenario’s benoemd 
worden voor verder  studieverloop. Daarin worden een aantal zaken benoemd, zoals gevolgen van de 
versnelling met betrekking tot BPV en examinering en het te verwachten tijdspad van het studieverloop. 
Deze scenario’s worden samen met Bureau Onderwijs opgesteld. 
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4.3.6. Cesuur voor toelating fase 4 
 
Cibap kerncompetenties 
De student heeft over twee periodes in fase 3 elke Kerncompetentie gemiddeld met een voldoende afgesloten. 
 
Taal en Rekenen 
Voor Nederlands, Engels en rekenen moeten alle gevraagde opdrachten/toetsen voor fase 3 gemaakt zijn en met 
gemiddeld voldoende (5,5 voor de talen en een 4,5 voor rekenen) zijn afgesloten. De uitslagen van de gemaakte 
centrale examens die op dat moment al gedaan zijn worden meegenomen in de afweging. 
 
Loopbaan & Burgerschap 
De leerlijn voor Loopbaan en burgerschap is gebaseerd op het document Kwalificatie-eisen loopbaan en 
burgerschap vanaf schooljaar 2012. Voor elke fase moet de student aan de inspanningseisen gesteld in de leerlijn 
hebben voldaan. Deze worden in de lesblokken voor Omgevingsbewustzijn behandeld. 
 
Vakantietaak 
Mocht een student 1 Cibap kerncompetentie niet voldoende hebben aangetoond en daarmee niet doorgaan naar 
de examenfase, dan kan hij in aanmerking komen voor een vakantietaak. Dan krijgt hij een een tweede aanbieding 
voor deze competentie, in de vorm van een nieuwe opdracht. Deze is specifiek op de kerncompetentie geschreven. 
Deze opdracht wordt in de voorjaarsvakantie en in de eerste week van de zomervakantie aangeboden. 
Zijn er meerdere competenties onvoldoende dan is daarmee dus niet fase 3 aangetoond en zal de student 
studievertraging oplopen. 
 
Fase 2/3 BPV  
Voor de beroepspraktijkvorming gelden de volgende eisen: 
4. De BPV-periodes zijn met minimaal een voldoende beoordeling afgesloten 
5. Het aantal uren conform de praktijkovereenkomsten is gerealiseerd. 
6. De schoolopdrachten (van de terugkomdagen) zijn gemaakt en (waar van toepassing)  met een voldoende 

beoordeeld. 

Voor een student die in fase 2/3 kan versnellen (zie 4.3.5) bestaat de mogelijkheid dat de BPV in fase 2 of in fase 3 
wordt overgeslagen. De beslissing hierover wordt genomen door het onderwijsteam. 
 
 
4.4.  Bezwaar 
 
Wanneer een student het niet eens is met de gang van zaken of genomen beslissingen op grond van de onderwijs- 
en examenregeling*, dan bespreekt hij dit eerst met de studiecoach en/of teammanager. Heeft de student daarna 
zijn mening niet bijgesteld, dan kan de student dit formeel melden bij klachtenmeldpunt@cibap.nl. Door middel van 
hoor- en wederhoor met betrokkenen wordt bepaald of de argumenten genoemd in de klacht, gegrond zijn. 
Wanneer de klacht gegrond is, krijgen het onderwijsteam en/of andere betrokkenen opdracht de ontstane situatie 
opnieuw te bezien. Mocht de situatie niet naar tevredenheid zijn opgelost, kan bezwaar worden gemaakt bij de 
directie. In het geval een student en/of de ouders vinden dat er onvoldoende aandacht wordt besteed aan hun 
bezwaar of klacht of wanneer student en/of ouders van mening zijn dat de klacht niet naar tevredenheid wordt 
opgelost, is Cibap aangesloten bij een landelijke klachtencommissie: de Klachtencommissie voor het christelijk primair 
onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie (www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl)  
 
*Voor klachten rondom examens en examinering is een aparte klachtenprocedure. Deze loopt via de 
examencommissie. Zie par. 6.10 Bezwaar en beroep in het examenreglement.  
 
 
4.5. Evaluatie 
 
In de halfjaarlijkse semesterevaluatie onder studenten, worden standaard enkele vragen gewijd aan de 
duidelijkheid van de opdrachten en de toetsing. Deze input wordt door de schrijvers en auditoren 
meegenomen in ontwikkeling van nieuwe lesstof en toetsing.



 11 

Hoofdstuk 5. Fase 4  
 
5.1. Planning van de examens in fase 3 en 4 
 
• De examinering van kerntaken en werkprocessen vindt plaats door middel van een of meer proeven van 

bekwaamheid in fase 4.  
• De centrale examens Lezen/Luisteren voor Nederlands, Engels en het centraal examen rekenen worden 

afgenomen in fase 3 
• Ook de generieke instellingsexamen Nederlands Schrijven en Engels Schrijven worden afgenomen in Fase 3 
• De generieke instellingsexamens voor Spreken en Gesprekken voeren worden voor Nederlands en Engels 

afgenomen in Fase 4 
• De beroepsspecificieke eisen voor Engels zijn opgenomen in de proeve van bekwaamheid (Fase 4) 
 
Meer informatie over de kaders en regelgeving m.b.t. de generieke eisen voor Nederlandse taal, rekenen en Engels is 
te vinden op de website van het steunpunt taal en rekenen mbo (www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl) .  
 
5.2. Examenplan en planning 
 
De teammanager van Fase 4 is samen met het Bureau Examinering verantwoordelijk voor de examenplannen per 
opleiding. Voor aanvang van de examenfase stelt de examencommissie het examenplan van de opleiding vast. In het 
examenplan staat aangeven wat op welk moment in een bepaald schooljaar wordt geëxamineerd en waar de 
examinering plaatsvindt. Het examenplan wordt per cohort vastgesteld. 
 
5.3. Afname en beoordeling van examenonderdelen 
 
De teammanager fase 4 en Bureau Examinering zijn bij de uitvoering van het examenplan verantwoordelijk voor de 
afname en beoordeling van de examenonderdelen. De examencommissie is medeverantwoordelijk voor de kwaliteit 
van de beoordeelde examens. 
 
Voor het beoordelen van de examens gelden de volgende richtlijnen 

• Objectief: de oordelen van de examinatoren worden zoveel mogelijk geobjectiveerd. Hiervoor worden 
eenduidige beoordelingscriteria geformuleerd bij het examenonderdeel en er zijn minimaal 2 beoordelaars 
aanwezig 

• Transparant: studenten zijn op de hoogte van de normering die bij de beoordeling gehanteerd wordt en van 
de consequenties van een onvoldoende beoordeling 

• Rechtvaardig: beoordelaars moeten hun beoordeling kunnen motiveren. De beoordeling moet consistent zijn 
en in overeenstemming met de beoordelingscriteria. 

 
5.4. Vaststelling geslaagd/herkansing/gezakt 
 
Geslaagd 
Voor het behalen van het diploma moet aan de exameneisen zoals genoemd in het geldende examenplan zijn 
voldaan.  

• De werkprocessen volgens de cesuur in de proeve(s) van bekwaamheid  
• De eisen voor Nederlands en Engels 
• De eisen voor rekenen. Het resultaat voor rekenen wordt vermeld op de resultatenlijst bij het diploma. Het telt 

niet mee voor de zak-slaagbeslissing. 
• De examens voor de keuzedelen zijn gemaakt en beoordeeld met een onvoldoende, voldoende of goed. De 

resultaten van de keuzedelen worden vermeld op de resultatenlijst bij het diploma. Ze tellen niet mee voor de 
zak-slaagbeslissing 

• De geldende eisen voor Loopbaan en Burgerschap 
• De BPV periode in Fase 4 moet met een voldoende beoordeling zijn afgesloten en het aantal uren moet 

conform de praktijkovereenkomst(en) zijn gerealiseerd.  
 

Herkansing: zie examenreglement 
 
Gezakt:  
Als een student niet aan de eisen voldoet en niet in aanmerking komt voor een herkansing. 
Als een student na de herkansing niet heeft voldaan aan de eisen.  
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Hoofdstuk 6. Examenreglement 
 
6.1.  Examencommissie 

De examencommissie bestaat uit: F. Warnar (voorzitter), W. Dol-Buit (secretaris), G. Torenbosch, H. Huizing, 
B.de Boer (Zone college), H. Bouma (lid vanuit het bedrijfsleven), R. van de Velde (notulist). 
De examencommissie is bereikbaar via het mailadres:  examencommissie@cibap.nl 

 
6.2.  Bureau Examinering 

Bij het Bureau Examinering (examenbureau) kunnen studenten en medewerkers terecht voor vragen over 
de planning, adminstratie en over de inzet van examinatoren en surveillanten. Het examenbureau is 
bereikbaar op het volgende mailadres: examenbureau@cibap.nl. 

 
6.3.  Uitslag 

De uitslag van een examen wordt, zodra deze formeel is vastgesteld, gepubliceerd in Eduarte. De 
diplomeringsbeslissing wordt binnen 24 uur nadat deze door de examencommissie is genomen, aan de 
student bekend gemaakt.  

 
6.4.  Geheimhouding 

Medewerkers van Cibap houden zich als het gaat om geheimhouding aan het bepaalde in H-32 en H-33 van 
de cao BVE.  

 
6.5.  Vrijstelling 

De examencommissie kan op schriftelijk verzoek van de betrokkene op basis van vooropleiding, studie of 
ervaringsresultaten vrijstelling voor examinering verlenen. De student moet de aanvraag hiervoor schriftelijk 
indienen bij de examencommissie samen met kopieën van diploma’s en cijferlijsten of andere documenten 
waarop de vraag tot vrijstelling is gebaseerd. De examencommissie bepaalt of er recht is op vrijstellingen en 
welke dat zijn. Als de student vrijstelling heeft gekregen voor het betreffende onderdeel krijgt hij/zij een 
bewijs van vrijstelling. Meer informatie en het aanvraagformulier voor vrijstellingen is te vinden in het 
Handboek Examinering. 

 
6.6.  Aangepaste examenomstandigheden 

Een student die gebruik wil maken van aangepaste examenomstandigheden kan dit aanvragen bij de 
examencommissie. Adres: examencommissie@cibap.nl. Meer informatie en het aanvraagformulier voor 
aangepaste examinering is te vinden in het Handboek Examinering. 

 
6.7. Examens op hoger niveau 
 Studenten niveau 4 kunnen zowel het centraal examen Engels Lezen en Luisteren als de instellingsexamens 

Spreken, Gesprek en Schrijven op een hoger niveau dan vereist (zie examenplan) maken. Het resultaat van 
een examen op hoger niveau wordt (inclusief niveau) vermeld op de resultatenlijst bij het diploma. Examens 
op een hoger niveau kunnen worden aangevraagd bij de examencommissie. De examencommissie laat zich 
bij de toekenning adviseren door inhoudelijk deskundigen. Meer informatie en aanvraagfomulieren zijn te 
vinden in het Handboek Examinering. 

   
6.8. Herkansing(en) 

Een student heeft recht op één herkansing per werkproces of onderdeel. Te veel werkprocessen 
onvoldoende kan betekenen dat de Proeve of het keuzedeel in zijn geheel moet worden overgedaan. 
Hierover doet de examencommissie uitspraak na advies van de examinator(en). Voor talen kan elk van de 
taalgebieden eenmaal worden herkanst. Rekenen kan eenmaal worden herkanst. Voor de talen en rekenen 
kan de herkansing op een hoger of lager (het oorspronkelijk vereiste) niveau worden gedaan. De datums 
voor de herkansingen staan opgenomen in de examenkalender. Een 2e of volgende herkansing kan bij de 
examencommissie worden aangevraagd. De examencommissie bepaalt in overleg met de examinatoren en 
inhoudelijk deskundigen of deze aanvraag wordt toegekend.  
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6.9.  Inzagerecht, bewaartermijn 
Het schriftelijke en het praktische examenwerk (gefotografeerd en digitaal vastgelegd) wordt gedurende 
tenminste 18 maanden na afname ter inzage voor belanghebbende bewaard. Na afloop van de 18 maanden 
wordt het schriftelijke en digitaal vastgelegde werk vernietigd. 

 
6.10. Fraude en onregelmatigheden 

a. De examencommissie kan maatregelen treffen wanneer studenten tijdens de examens fraude of 
onregelmatigheden plegen. Voordat de maatregel wordt opgelegd, worden betrokkenen gehoord. De 
betrokkenen kunnen zich, door een meerderjarig persoon laten bijstaan.  

b. Bij fraude gepleegd door examinatoren, surveillanten, docenten en/of overige medewerkers worden 
eerst betrokkenen gehoord. De voorgenomen maatregelen worden voorgelegd aan het bevoegd gezag 
dat besluit tot uitvoering.  

c. De examencommissie deelt zijn beslissing schriftelijk mee. Hierbij wordt tevens gewezen op de 
maatregelen die genomen zijn. De schriftelijke mededeling wordt tegelijkertijd in afschrift toegezonden 
aan de ouders, voogden of verzorgers van de student indien deze minderjarig is. Uitgebreide informatie 
over het handelen van de examencommissie bij fraude en/of onregelmatigheden is opgenomen in het 
handboek examinering. 

d. Fraude is het gedrag en/of handelen dat erop gericht is het resultaat van het gemaakte examen te 
beinvloeden, waardoor een juist oordeel over kennis, inzicht en vaardigheden van de 
kandidaat/kandidaten niet mogelijk is.   

 
       Voorbeelden van fraude bij examenkandidaten zijn: 

• het afkijken tijdens het examen bij andere examenkandidaten; 
• het samenwerken met andere examenkandidaten, zonder toestemming vooraf; 
• het verwisselen of uitwisselen van de exameninstrumenten tijdens het examen; 
• het voor het examen in bezit hebben van de exameninstrumenten die niet openbaar zijn; 
• bij het examen gebruiken van (voorgeprogrammeerde) rekenmachines, computers, ingeschakelde 

mobiele telefoons, andere apparaten met vergelijkbare functies en andere gegevensdragers, zonder 
toestemming vooraf; 

• het zonder toestemming raadplegen van informatie tijdens een examen; 
• het deelnemen aan een examen zonder toestemming; 
• zich bij het examen uitgeven voor iemand anders; 
• het plegen van plagiaat.  
• het presenteren van door andere ontwikkelde ideeën als eigen werk. 
• het oneigenlijk gebruik van het examendossier en het niet authentiek zijn van aangeleverde 

bewijzen; 
 

       Voorbeelden van fraude bij docenten, examinatoren of andere medewerkers van het Cibap: 
• het aanpassen van de cesuur van het examen aan in het voordeel van studenten; 
• het vooraf bespreken van informatie uit het examen waardoor het examen makkelijker wordt. 

 
e. Een onregelmatigheid is een situatie waarbij tijdens het examenproces of het examen zaken anders 

verlopen dan is afgesproken, zonder dat daarbij opzet in het spel is. De examencommissie beoordeelt of 
er sprake is van een onregelmatigheid.  

 
Voorbeelden van onregelmatigheden door studenten: 
• het niet opvolgen van instructies van surveillanten of examinatoren; 
• het te laat verschijnen of niet verschijnen op het afgesproken tijdstip; 
• het bezit van niet-toegestane hulpmiddelen (bijvoorbeeld mobiele telefoons of smart watches) 

 
Voorbeelden van onregelmatigheden door examinatoren,  surveillanten, docenten of andere 
medewerkers van het Cibap: 
• een onderdeel van de examens wordt vergeten af te nemen 
• een examens behelst meer dan de stof in het programma. 

 
f. De maatregelen die al dan niet in combinatie met elkaar genomen kunnen worden zijn: 

• bepalen dat de kandidaat het examen opnieuw moet doen; 
• bepalen dat het examen ongeldig wordt verklaard, de kandidaat moet gebruik maken van een 
 herkansing; 
• het uitsluiten van verdere deelname aan het examen, de opleiding van de kandidaat wordt 

beëindigd 
 

 
 
6.11.  Onvoorziene omstandigheden 
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In geval van omstandigheden waarin het reglement niet voorziet, beslist de examencommissie. 
 
6.12.  Bezwaar en beroep  
 

Bezwaar 
Een student kan tegen een beslissing van het onderwijsteam of de beslissing vanuit de 
diplomeringsvergadering schriftelijk bezwaar maken bij de examencommissie. Het bezwaar wordt binnen 
tien werkdagen nadat de beslissing aan de student is doorgegeven, schriftelijk ingediend. De 
examencommissie stelt een onderzoek in en beslist binnen drie weken. De examencommissie stelt bij haar 
beslissing zo nodig vast op welke wijze de student alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het examen 
geheel of gedeeltelijk af te leggen. De examencommissie deelt haar beslissing schriftelijk mee aan de 
student, aan de ouders, voogden of verzorgers van de student indien deze minderjarig is. 
 
Beroep 
Een student kan tegen een beslissing van de examencommissie schriftelijk in beroep gaan bij het College 
van beroep voor examens. 

 
 
Adressen 

 
Examencommissie 
CIBAP vakschool voor verbeelding 
Postbus 868 
8000AW ZWOLLE 
 

 
College van beroep voor examens 
SintLucas 
Postbus 872 
5600 AW Eindhoven 
 
 

 
 


