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WAT VIND JE IN
DEZE STUDIEGIDS?
INLEIDING

WELKOM OP SINTLUCAS
Om je goed te informeren over je opleiding bij SintLucas hebben we deze studiegids
samengesteld. Zo beschik je altijd over de informatie die je op dat moment nodig
hebt. Het is belangrijk dat je de studiegids goed doorneemt. Als je vragen over de
inhoud hebt, kun je die stellen aan je loopbaancoach.
Verder verwijzen we naar het portaal van SintLucas, waar je algemene en praktische
informatie over onze school kunt vinden.
De studiegids bestaat uit een aantal delen:
• Het opleidingsdeel dat gaat over jouw opleiding;
• Eén examendeel dat gaat over de generieke examinering in jouw opleiding van
Nederlands en rekenen (dat ligt nu voor je);
• Eén examendeel dat gaat over de beroepsgerichte examinering in jouw opleiding.
Je kunt steeds de juiste informatie vinden op het moment dat je deze nodig hebt.
Dit is het examendeel dat gaat over de generieke examinering van Nederlands en
rekenen.
In de onderwijsovereenkomst die je hebt getekend wordt verwezen naar deze
studiegids en naar het studentenstatuut. In het studentenstatuut staan de regels die
de studenten met school hebben afgesproken. In de onderwijsovereenkomst staan
allerlei zaken die betrekking hebben op het volgen van onderwijs op SintLucas. Er
staan zowel rechten als plichten in. Het is van belang deze documenten goed door te
lezen.
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WAT IS GENERIEK?

GENERIEKE EISEN

GENERIEKE EISEN
Generiek betekent algemeen. Om als burger in onze maatschappij te kunnen
functioneren, moet je kunnen rekenen en de Nederlandse taal goed kunnen begrijpen
en gebruiken. Je hebt dit ook nodig om de lessen te kunnen volgen, je huiswerk te
kunnen maken en om goed mee te kunnen komen in de stage en later in je beroep.
Ook als je wilt doorstromen naar een vervolgopleiding moet je een bepaald minimum
niveau hebben. Daarom geldt dat iedere student in het mbo een aantal
basisvaardigheden moet beheersen. Dat worden de generieke eisen genoemd. De
overheid bepaalt de generieke eisen per opleidingsniveau. Deze studiegids gaat alleen
over de generieke examens.

BEROEPSGERICHTE EISEN
Ook in je beroep kun je Nederlands en rekenen nodig hebben. Dit verschilt per
opleiding en noemen we de beroepsgerichte eisen. Het kan zijn dat er in de
beroepsgerichte examens ook onderdelen zitten van Nederlands en rekenen. In het
kwalificatiedossier staan de beroepsgerichte eisen voor Nederlands en rekenen als dat
van toepassing is voor jouw opleiding. Welke beroepsgerichte examens er zijn kun je
terugvinden in het examendeel beroepsgericht.
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WANNEER KRIJG JE
EEN DIPLOMA?
DIPLOMA-EISEN

DIPLOMA-EISEN
Niet voor alles dat je in je opleiding krijgt hoef je examen te doen. Het doen van
examens is niet het enige om in aanmerking te komen voor een diploma.
Je behaalt je diploma wanneer:
•
•
•
•
•

De kerntaken minimaal voldoende zijn
Je voldaan hebt aan de wettelijke eisen voor Nederlands en rekenen.
Je examen gedaan hebt in de keuzedelen met een totale studiebelasting van
720 SBU en het eindresultaat (geheel cijfer en afgerond) minimaal een 6 is.
De stage (bpv=beroepspraktijkvorming) met een voldoende is afgesloten
Je voldaan hebt aan de inspanningseisen voor Loopbaan en Burgerschap

Zoals je ziet is er voor loopbaan en burgerschap geen examen maar een
inspanningsverplichting.

LOOPBAAN
Je rondt het onderdeel loopbaan pas af vlak voor de diplomering met een
verzilveringsgesprek. Hierover lees je meer in de studiegids examinering
beroepsspecifiek.

BURGERSCHAP
Om aan de inspanningsverplichting voor burgerschap te voldoen moet je de
opdrachten die gegeven worden uitvoeren. Daarnaast moet je voldoende inzet en
aanwezigheid hebben getoond. In de meeste gevallen rond je burgerschap af voor
het einde van het eerste leerjaar.
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HOE WORDT ER
GEËXAMINEERD?
CENTRALE- EN INSTELLINGSEXAMENS

WIJZE VAN EXAMINEREN

Een aantal examens worden landelijk ontwikkeld. Deze zijn voor iedere student in
Nederland gelijk. Dit noemen we de centrale examens. Ze worden op vaste momenten
afgenomen op school. De momenten worden door de overheid vastgesteld. De
beoordeling gebeurt digitaal. Het resultaat van een examen wordt door externen
bepaald.
De instellings-examens worden door de school zelf ingepland. Ze worden beoordeeld
door beoordelaars van SintLucas.

NEDERLANDS
Nederlands is een apart examenvak dat op niveau 2F wordt afgenomen. Het wordt
afgesloten met een centraal examen en een instellingsexamen. De onderdelen Lezen en
Luisteren worden afgenomen bij het centrale examen. Hiervoor krijg je één cijfer. Voor
de onderdelen Spreken, Gesprekken voeren en Schrijven neem je deel aan een
instellingsexamen. Voor elk onderdeel krijg je ook een cijfer. Het gemiddelde cijfer van
de instellingsexamen en het cijfer van het centrale examen worden samen gemiddeld en
afgerond tot een geheel eindcijfer. Het eindresultaat moet minimaal een 5 zijn. Het
resultaat komt op het resultatenoverzicht. De resultaten tellen mee voor de beslissing of
je een diploma krijgt.
Je mag ook op een hoger niveau examen doen als je denkt dat je hiervoor in
aanmerking komt. Hier lees je hoe je dat kunt doen en wat de voorwaarden hiervoor
zijn.
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WIJZE VAN EXAMINEREN
EXAMENPLAN NEDERLANDS 25592 ALLROUND MEDIAMAKER

GELDIG VOOR COHORT 2020

EXAMEN SOORT EXAMENVORM VAARDIGHEID

NIVEAU PERIODE AFNAME

DUUR EXAMEN PLAATS EXAMEN

Centraal examen

Lezen en luisteren

2F

2de helft van de opleiding 90 minuten

School

1x Cijfer

Instellings examen Schrijfopdracht

Schrijven

2F

vanaf periode 5

60 minuten

School

1x Cijfer

Instellings examen Mondeling

Spreken

2F

vanaf periode 5

10-20 minuten

School

1x Cijfer

Instellings examen Mondeling

Gesprekken voeren 2F

vanaf periode 5

20-30 minuten

School

1x Cijfer

Digitaal

RESULTAAT
EINDRESULTAAT
WEGING
(1 DECIMAAL)
(AFGEROND)
50%

Eindcijfer

EXAMENPLAN NEDERLANDS 25203 PODIUM- EN EVENEMENTENTECHNICUS

50%

GELDIG VOOR COHORT 2020

EXAMEN SOORT EXAMENVORM

VAARDIGHEID

NIVEAU PERIODE AFNAME DUUR EXAMEN PLAATS EXAMEN

RESULTAAT
EINDRESULTAAT
WEGING
(1 DECIMAAL)
(AFGEROND)

Centraal examen

Lezen en luisteren

2F

vanaf periode 7

90 minuten

School

1x Cijfer

Instellings examen Schriftelijke toets Schrijven

2F

vanaf periode 7

60 minuten

School

1x Cijfer

Instellings examen Mondeling

Spreken

2F

vanaf periode 7

10-20 minuten

School

1x Cijfer

Instellings examen Mondeling

Gesprekken voeren 2F

vanaf periode 7

30 minuten

School

1x Cijfer

Digitale toets

50%

Eindcijfer
50%
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WIJZE VAN EXAMINEREN

REKENEN
Rekenen is een apart examenvak. Het wordt geëxamineerd of niveau 2F. Het resultaat
telt niet mee voor de beslissing of je een diploma krijgt. Deelname is wel verplicht. Je
behaalde cijfer wordt vermeld op je resultatenlijst dat bij je diploma wordt verstrekt.
Je mag ook op een hoger niveau examen doen als je denkt dat je daarvoor in
aanmerking komt. Hier lees je hoe je dat kunt doen en wat de voorwaarden hiervoor
zijn.
ER-EXAMEN
Als je ernstige rekenproblemen hebt, zoals bijvoorbeeld dyscalculie, is er de
mogelijkheid om een aangepast examen te doen, het ER-examen. Voor dit examen
gelden dezelfde regels als voor het reguliere rekenexamen. Gedurende je opleiding zal
blijken of je hiervoor in aanmerking komt.

EXAMENPLAN REKENEN NIVEAU 3 COHORT 2020
EXAMEN SOORT EXAMENVORM

VAARDIGHEID

NIVEAU

PERIODE
AFNAME*

DUUR EXAMEN

PLAATS
EXAMEN

Centraal examen Digitaal

Getallen
Verhoudingen
Meet en
meetkunde
Verbanden

2F/2ER

in periode 4 Eind
leerjaar 1

2F 90 minuten
School
2ER 120 minuten

RESULTAAT =
EINDCIJFER
(geheel cijfer)

Eindcijfer
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WANNEER KOM JE IN
AANMERKING VOOR CUM LAUDE?
CUM LAUDE

CUM LAUDE REGELING
Bij SintLucas bestaat de mogelijkheid cum laude af te studeren. Er zijn dan ook
eisen aan de resultaten voor Nederlands, rekenen en Engels (NRE). Omdat je een
opleiding op niveau 3 doet Engels.
Je komt in aanmerking voor cum laude op het diploma als aan alle onderstaande
voorwaarden is voldaan:
• voor de NRE vakken is gemiddeld tenminste een 8 behaald, uitgaande van
afgeronde eindcijfers per vak. Geen cijfer lager dan 6;
• voor alle kerntaken tenminste een Goed is behaald;
• voor alle keuzedelen tenminste een Goed is behaald;
• voor de laatste periode beroepspraktijkvorming (presteerstage) is een Goed
behaald;
• aan de eindwaardering van het generieke examenonderdeel loopbaan en
burgerschap is ‘voldaan’.
Verdere bepalingen:
• bij herkansingen telt het hoogst behaalde resultaat;
• bij vrijstellingen zonder eindwaardering voor kerntaken of keuzedelen kennen we
• geen cum laude toe;
• In geval van een constatering van fraude tijdens een examen wordt geen cum
laude toegekend.
Deze regeling gaat in met ingang van de diploma-uitreiking van het schooljaar
2018-2019.
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HOE WERKT HET
HERKANSEN?
HERKANSEN

EXAMENGELEGENHEDEN
Elke keer dat je aan een examen deelneemt of kunt deelnemen wordt een
examengelegenheid genoemd. Voor alle examens binnen SintLucas geldt dat je recht
hebt op twee gelegenheden binnen de studieduur.
Als je geoorloofd afwezig bent bij een examen kun je behoud gelegenheid aanvragen.
De examencommissie beslist of je geoorloofd afwezig bent. Als je niet deelneemt aan
een voor jou geplande examengelegenheid, zonder je vooraf af te melden met een
geldige reden dan heb je één gelegenheid verbruikt. Zie hiervoor ook het
examenreglement artikel 6.

HERKANSEN (TWEEDE GELEGENHEID)
Elk examenonderdeel mag éénmaal herkanst worden, ongeacht het resultaat. Dat wordt
de tweede gelegenheid genoemd. Het hoogst behaalde resultaat telt.

DERDE GELEGENHEID
Als je eindcijfers voor Nederlands of rekenen zodanig zijn dat je hiermee niet geslaagd
bent, kun je bij de examencommissie een derde gelegenheid aanvragen voor één of
meer van deze examenonderdelen. Dit verzoek moet gepaard gaan met een plan waarin
je aangeeft wat je jouw resultaat wil gaan verbeteren; dit plan moet je in overleg met
de vakdocent of je loopbaancoach opstellen en laten voorzien van een handtekening
van de betreffende docent. Een derde gelegenheid wordt bij hoge uitzondering
toegekend.
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WELKE REGELS GELDEN
ER BIJ DE EXAMENS?
EXAMENREGLEMENT

Het examenreglement is een verzameling regels over procedures en voorschriften
rondom de examinering. Je kan dit examenreglement vinden via deze link.
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