
Examenreglement 
Titel 1:  REGELING VAN EXAMENS 

 

art. 1.1 

Examen- 

programme-

ring 

lid 1 

Het Handboek Examinering EP-Fun bevat alle algemene informatie met betrekking tot de 

examinering. Informatie over de kwaliteitsborg van de examens is te vinden in het Kwa-

liteitshandboek. Specifieke regelingen met betrekking tot de examinering van talen en 

rekenen die anders zijn dan de hieronder weergegeven regelingen, staan beschreven in 

het Examenreglement Nederlands, Engels en Rekenen. 

 

 lid 2 

Informatie met betrekking tot de organisatie en planning van examens in een bepaald 

studiejaar wordt in de Onderwijs- en examenRegeling (OER) bekendgemaakt. De infor-

matie over het aantal examenopdrachten met de vorm, de inhoud en de omvang van 

elke examenopdracht ligt vast in de EP-Fun van de betreffende opleiding. 

 

art. 1.2 

Inspectie 

De Inspectie van het Onderwijs houdt namens de minister toezicht op de kwaliteit van 

het onderwijs en van de examinering. 

 

art. 1.3 

Inschrijving 

lid 1 

Degenen die aan de onderwijsinstelling als deelnemer ingeschreven staan, hebben toe-

gang tot de examenvoorzieningen. 

 

 lid 2 

Aan de toegang zijn de volgende aanvullende voorwaarden gesteld: 

 de deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldige onderwijsovereenkomst; 

 de deelnemer dient het door de instelling aangeboden onderwijs te hebben gevolgd; 

 de deelnemer dient de voortgangstoetsen die na de behandeling van de onder-

wijseenheden worden afgenomen, met voldoende resultaat te hebben afgerond; 

 de deelnemer dient aan de voorwaarden, gesteld in de onderwijs- en examen-

programmering, te hebben voldaan. 

 

art. 1.4 

Deelname 

lid 1 

Deelnemers zijn verplicht deel te nemen aan alle examenopdrachten van de EP-Fun van 

hun betreffende opleiding, tenzij vrijstelling is verleend voor één of meer examenop-

drachten overeenkomstig artikel 1.5. 

 

 lid 2 

Deelnemers die niet aan een examenopdracht hebben deelgenomen op het afgesproken 

tijdstip c.q. in de afgesproken periode, overleggen binnen drie werkdagen aan de Exa-

mencommissie een schriftelijke verklaring waarin de reden van het verzuim is vermeld.  

 

 lid 3 

De Examencommissie oordeelt binnen drie werkdagen over de geldigheid van het ver-

zuim: 

  Voor deelnemers met een geldige reden – waaronder ziekte of een andere vorm van 

overmacht – komt de eerstvolgende examengelegenheid in de plaats van de ver-

zuimde examengelegenheid.  

Het recht op herkansing blijft alsnog gehandhaafd. 

  Voor deelnemers zonder geldige reden is de verzuimde examengelegenheid geldig. 

De eerstvolgende examengelegenheid wordt aangemerkt als een herkansing. 

 

art. 1.5 

Vrijstelling 

lid 1 

De Examencommissie kan op verzoek van de betrokkene, op basis van diploma’s of er-

varing, vrijstelling verlenen voor het afleggen van een of meer examenopdrachten.  

 



 lid 2 

De volgende voorwaarden worden gesteld aan het verlenen van vrijstelling: 

 de deelnemer dient hiertoe een schriftelijke aanvraag in tezamen met de benodigde 

bewijsstukken van de studie- of ervaringsresultaten; 

 voor een examenopdracht die meerdere kerntaken en/of werkprocessen beslaat, zal 

alleen vrijstelling worden verleend, indien de bewijsstukken de dienovereenkomstige 

kerntaken en/of werkprocessen dekken; 

 er wordt geen vrijstelling verleend voor afzonderlijke competenties; 

 voor wat betreft het verkrijgen van vrijstellingen voor Nederlands, moderne vreemde 

talen, en rekenen worden de bepalingen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap gevolgd. 

 

 lid 3 

De Examencommissie beoordeelt op grond van de bewijsstukken of deze overeenkomen 

met de te examineren kerntaken / werkprocessen in de examenopdracht(en) waarvoor 

vrijstelling wordt verzocht. Het oordeel wordt schriftelijk vastgelegd. 

 

 lid 4 

Een deelnemer die vrijstelling heeft gekregen, kiest, in overleg met de studiecoördinator, 

de passende modulen uit het opleidingsprogramma. 

 

art. 1.6 

Fraude- 

bepalingen 

lid 1 

De Examencommissie kan maatregelen treffen tegen deelnemers die ten aanzien van 

examens onregelmatigheden plegen. De deelnemer wordt - als dat mogelijk is – in staat 

gesteld om het examenwerk af te maken. Dit om beroepsprocedures niet in de weg te 

staan. 

 

 lid 2 

Als onregelmatigheid wordt in ieder geval aangemerkt: 

 spieken; 

 het niet opvolgen van instructies  

 het gebruik van niet-toegestane hulpmiddelen; 

 het opzettelijk verstoren van de orde in de examenruimte. 

 

Verder staat het ter beoordeling van de Examencommissie om gedragingen, handelingen 

e.d. aan te merken als onregelmatigheden in de zin van dit artikel. 

 

 lid 3 

De maatregelen bedoeld in dit artikel kunnen zijn: 

 het ongeldig verklaren van de uitslag van het betreffende examen; 

 het uitsluiten van (verdere) deelname aan examinering. 

 

Voordat de maatregel wordt opgelegd, wordt de deelnemer gehoord door de Examen-

commissie. De deelnemer kan zich laten bijstaan door een meerderjarige; de minderja-

rige deelnemer laat zich vergezellen door een wettelijk vertegenwoordiger. 

 

 lid 4 

De partijen die betrokken zijn bij een onderwijsovereenkomst die op de opleiding van 

toepassing is, worden van de maatregel schriftelijk in kennis gesteld. 

 

Indien het bevoegd gezag het in individuele gevallen nodig acht, zal ook de Inspectie 

van het Onderwijs hiervan op de hoogte gesteld worden. 

 

 lid 5 

Indien de onregelmatigheid te wijten is aan het personeel van de instelling of aan hulp-

krachten die door de instelling zijn aangetrokken – hetzij door gedraging hetzij door het 

verstrekken van verkeerde informatie – worden maatregelen als bedoeld in lid 3 alleen 

toegepast voor zover de deelnemer zelf verantwoordelijk is voor die onregelmatigheid. 

 



art. 1.7 

Uitslag 

De uitslag van elke examenopdracht wordt door de Examencommissie, hetzij direct, 

hetzij via de betreffende sectie, binnen 15 werkdagen na afname / inlevering van de 

examenopdracht bekendgemaakt. 

 

De uitslag van de examenopdracht wordt schriftelijk aan de deelnemer bekendgemaakt. 

 

art. 1.8 

Uitslagre-

gels 

lid 1 

Per afgeronde examenopdracht wordt door de Examencommissie vastgesteld of een 

deelnemer al dan niet geslaagd is.  

 

De eindwaardering kan worden weergegeven in een van de volgende begrippen: 

 goed 

 voldoende 

 onvoldoende 

of in een van de volgende cijfers: 

 10  =  uitmuntend 

 9  =  zeer goed 

 8   =  goed 

 7  =  ruim voldoende 

 6  =  voldoende 

 5  =  bijna voldoende 

 4  =  onvoldoende 

 3  =  gering 

 2  =  slecht 

 1  =  zeer slecht 

 

 lid 2 

Cijfers van examenopdrachten worden afgerond op één decimaal.  

 

 lid 3 

Een deelnemer heeft een examenopdracht met goed gevolg afgerond, indien de eindbe-

oordeling afgerond een 5,5 of hoger is, of is uitgedrukt in een van de begrippen “vol-

doende” of “goed”. 

 

 lid 4 

Examinering van het Nederlands, van een of meerdere moderne vreemde talen, en van 

rekenen maakt deel uit van de EP-Fun. Hierbij worden de bepalingen van het Ministerie 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gevolgd voor wat betreft de zak-/slaagbeslissing. 

Deze hoeft niet overeen te komen met het gestelde in lid 3. In de onderwijs- en exa-

menprogrammering wordt per opleiding, per cohort het te bereiken niveau en de zak-

/slaagbeslissing weergegeven.  

 

 lid 5 

Een deelnemer heeft recht op een diploma, indien de deelnemer alle noodzakelijke exa-

menopdrachten, inclusief de beroepspraktijkvorming, met goed gevolg heeft afgerond. 

Voor deelnemers die op of na 1 augustus 2012 met de opleiding starten geldt de tabel in 

lid 6. 

 

Voor deelnemers die eerder met een opleiding zijn gestart blijven de eerdere 

uitslagregels van toepassing.  

 



 lid 6 

 
Onderdeel  Niveau 1  Niveau 2 en 3  Niveau 4  

Loopbaan en 
burgerschap 

“voldaan”  “voldaan”  “voldaan”  

Specifieke onder-
delen  
(kerntaken) 

Ten minste voldoende 
of vrijstelling  

Ten minste voldoende of 
vrijstelling  

Ten minste voldoende of 
vrijstelling  

Generieke onder-
delen (Nederlands, 
Engels en rekenen)  

Resultaat van exa-
men Nederlandse taal 
en rekenen niet van 
invloed op diplome-
ring 

Niet lager dan een vijf en 
een zes voor Nederlands 
en rekenen (willekeurige 
volgorde) 

Voor Nederlands, Engels 
en rekenen niet lager dan 
5-6-6 (willekeurige volg-
orde) 

 

 

art. 1.9 

Meer exa-

mengele-

genheden 

lid 1 

Indien een deelnemer een examenopdracht niet met goed gevolg heeft afgerond, heeft 

de deelnemer maximaal twee keer het recht opnieuw een soortgelijke examenopdracht 

te maken, indien de kans aanwezig is dat dit onderdeel daardoor wel met goed gevolg 

wordt afgerond. 

 

 lid 2 

Het opnieuw maken van een examenopdracht is slechts toegestaan als de deelnemer 

een onvoldoende dan wel een cijfer lager dan 5,5 heeft behaald.  

 

 lid 3 

De Examencommissie bepaalt in overleg met de beoordelaar(s) op welke wijze deze 

examenopdracht opnieuw wordt afgenomen. 

 

 lid 4 

In overleg met het bevoegd gezag adviseert de coach de deelnemer die na twee exa-

mengelegenheden niet is geslaagd voor een kwalificerende examenopdracht over de 

voortgang van de opleiding, voordat een mogelijke derde examengelegenheid gepland 

wordt. 

 

art. 1.10 

Beroeps- 

praktijk- 

vorming 

(BPV) 

lid 1 

Onderricht in de praktijk van het beroep maakt deel uit van elke beroepsopleiding en 

van elke EP-Fun. De beroepspraktijkvorming kan, gedurende de opleiding, één of meer-

dere perioden beslaan, bij één of meerdere praktijkbiedende organisaties in binnen- of 

buitenland. 

 

 lid 2 

De beroepspraktijkvorming wordt verzorgd op grond van een overeenkomst, gesloten 

tussen de onderwijsinstelling, de deelnemer en de beroepspraktijkbiedende organisatie. 

 

 lid 3 

De beroepspraktijkbiedende organisatie: 

 draagt zorg voor de begeleiding van de deelnemer binnen de praktijkbiedende 

organisatie; 

 ziet erop toe dat de deelnemer het overeengekomen deel van de kerntaken, 

werkprocessen en competenties / prestatie-indicatoren  kan realiseren; 

 draagt zorg voor de beoordeling over dat deel. 

 

 lid 4 

De onderwijsinstelling stelt een stagebegeleider aan die de deelnemer begeleidt in het 

vervullen van alle verplichtingen ten aanzien van beroepspraktijkvorming behorend bij 

de opleiding. De stagebegeleider draagt zorg voor de eindbeoordeling van de prestaties 

in de beroepspraktijkvorming. 

 



 lid 5 

De Examencommissie beoordeelt of alle overeengekomen kerntaken en/of werkproces-

sen zijn afgehandeld in de BPV-periode en bepaalt het eindoordeel. 

 

art. 1.11 

Uit te reiken 

documenten 

De volgende documenten kunnen worden uitgereikt: 

 Een scorelijst met de uitslag van een afgeronde examenopdracht wordt uitgereikt 

aan de deelnemer die de betreffende examenopdracht heeft afgerond en de opleiding 

voortzet. 

 Een diploma met cijferlijst wordt uitgereikt aan de deelnemer die geslaagd is voor 

alle examenopdrachten die bij het diploma horen. Deze documenten worden uitge-

reikt bij beëindiging van de opleiding. 

 Een certificaat wordt uitgereikt aan de deelnemer die geslaagd is voor een certifi-

ceerbare eenheid van de opleiding, maar de opleiding niet afrondt.  

 Een schoolverklaring met portfolio wordt uitgereikt aan de deelnemer die de oplei-

ding niet voortzet en die niet heeft voldaan aan de eisen voor het behalen van een 

certificaat of diploma. De deelnemer dient hiervoor een verzoek in. 

 

art. 1.12 

Onvoorziene 

omstandig-

heden 

In geval van omstandigheden waarin het reglement niet voorziet, beslist de Examen-

commissie. 

 

 

Titel 2:  DE ORGANISATIE VAN EXAMENS 

 

art. 2.1 

Examen-

commissie 

Het bevoegd gezag heeft ten behoeve van de organisatie en het afnemen van de exa-

mens een Examencommissie ingesteld.  

 

De leden zijn benoemd uit de leden van het personeel die met het verzorgen van het 

onderwijs en de beroepspraktijkvorming zijn belast. 

 

art. 2.2 

Beoordelaar 

 

De Examencommissie wijst de beoordelaar(s) aan. 

 

art. 2.3 

Afname van 

examinering 

 

De gang van zaken tijdens de examinering is beschreven in het Handboek Examinering 

EP-Fun en in de instructies van elke examenopdracht. 

art. 2.4 

Oproep / 

examen-

momenten 

lid 1 

Elke deelnemer ontvangt een tijdsplanning van alle examenopdrachten. Deelnemers zijn 

verplicht bij de eerste gelegenheid de voor hen geplande examenopdracht(en) te maken. 

 

 lid 2 

Voor Proeven van Bekwaamheid en theorie-examens geldt dat deze uiterlijk zes weken 

vóór de vastgestelde examendatum middels een oproep op het mededelingenbord be-

kend worden gemaakt en dat de deelnemer uiterlijk één week vóór de vastgestelde da-

tum een schriftelijke oproep voor het examen ontvangt. 

 

 lid 3 

Voor de beoordeling van de beroepspraktijkvorming geldt dat de deelnemer een of 

meerdere praktijkopdrachten uitvoert en een of meerdere functioneringsgesprekken 

ontvangt als onderdeel van het examen. Deze examenmomenten bepaalt de deelnemer 

in overleg met de coach of praktijkbegeleider. 

 

 lid 4 

Voor de overige examenopdrachten van de EP-Fun geldt dat de deelnemer in overleg 

met de coach of docent het examenmoment vaststelt. 

 



art. 2.5 

Legitimatie 

 

lid 1 

Elke deelnemer dient zich bij een Proeve van Bekwaamheid of theorie-examen op ver-

zoek van de surveillant(en) / secretaris te kunnen legitimeren met een geldig legitima-

tiebewijs. 

 

 lid 2 

Indien de deelnemer zich niet kan legitimeren, dient hij zich te melden bij de Examen-

commissie. De Examencommissie bepaalt dan of deelname geoorloofd is. 

 

art. 2.6 

Hulpmidde-

len 

 

lid 1 

Deelnemers worden per examenopdracht op de hoogte gebracht van de hulpmiddelen 

die zij bij de betreffende examenopdracht mogen gebruiken. 

 

lid 2 

Bij Proeven van Bekwaamheid en bij theorie-examens dienen mobiele telefoons en 

andere elektronische apparatuur met muziekbestanden en overige data uitgeschakeld te 

zijn. Indien het gebruik van een rekenmachine of een computer voor een bepaalde toe-

passing (softwareprogramma) noodzakelijk is, dan zal dit expliciet vermeld worden. 

 

art. 2.7 

Aanvang en 

einde 

 

lid 1 

Bij examenopdrachten waarbij een tijdstip van aanvang vermeld wordt, dienen deelne-

mers tijdig voor aanvang aanwezig te zijn. 

 

 lid 2 

Deelnemers die zich tijdens de examenafname binnen een half uur na aanvang van het 

examen melden, mogen nog deelnemen aan het examen. Bij het te laat komen van de 

deelnemer blijft het tijdstip van einde van het examen gehandhaafd, tenzij nog tijdens 

de zitting door de Examencommissie anders wordt besloten. 

 

Deelnemers die na een half uur binnenkomen, worden niet meer tot het examen toege-

laten en dienen zich onverwijld met een schriftelijke opgave van reden te melden bij de 

Examencommissie.  

 

lid 3 

Bij het inleveren van examenopdrachten of onderdelen daarvan geldt een van tevoren 

afgesproken deadline. Te laat ingeleverde examenopdrachten of onderdelen daarvan 

dienen voorzien te zijn van een reden. De Examencommissie oordeelt over de geldigheid 

hiervan. 

 

art. 2.8 

Inzagerecht, 

bewaarter-

mijn en 

recht op 

bespreking 

lid 1 

Examenopdrachten van deelnemers worden door het bevoegd gezag bewaard.  

 

lid 2 

De bewaartermijn gaat in na de einduitslag van de betreffende examenopdracht. De 

bewaartermijn loopt af na twee jaar na het beëindigen van de opleiding. Gedurende de 

bewaartermijn hebben belanghebbenden recht op inzage in het werk. Gedurende tien 

dagen na de einduitslag heeft de deelnemer recht op bespreking van het materiaal met 

de beoordelaar met motivering van de beoordeling. 

 

 lid 3 

Het examenwerk kan na afloop van de bewaartermijn worden vernietigd op last van het 

bevoegd gezag. 

 



art. 2.9 

Geheim- 

houding 

Eenieder die betrokken is bij de uitvoering van de examinering en daarbij de beschikking 

krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan 

vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift 

omtrent deze gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding 

daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking ver-

plicht of uit zijn taak bij de uitvoering van de examinering noodzaak tot bekendmaking 

voortvloeit. 

 

art. 2.10 

Afwijkende 

examinering 

lid 1 

Ten aanzien van specifieke doelgroepen en gehandicapten kan de Examencommissie 

toestaan dat een examenopdracht in afwijkende vorm wordt afgenomen. De afwijkende 

vorm moet voldoen aan de examentechnische eisen zoals validiteit en betrouwbaarheid. 

Het niveau en de doelstellingen van het afwijkende examen mogen niet anders zijn dan 

het niveau en de beoogde doelstellingen van het oorspronkelijke examen. 

 

lid 2 

Het verzoek om afwijkende examinering dient schriftelijk te worden gedaan aan de Exa-

mencommissie onder bijvoeging van een verklaring van een arts of een andere ter zake 

kundige, waaruit blijkt dat afwijkende examinering is geïndiceerd en waaruit deze dient 

te bestaan. De Examencommissie kan middels aanpassing in de meer technische zin en 

middels verlenging van de tijdsduur afwijken van het oorspronkelijke examenvoorschrift. 

 

 

Titel 3:  RICHTLIJNEN VOOR DE SAMENSTELLING VAN EXAMENS 

 

art. 3.1 

Vaststelling 

De Examencommissie geeft opdracht tot het maken of inkopen van examenproducten en 

stelt de examenopdrachten per toetsplan vast. 

 

art. 3.2 

Doel, inhoud 

en vorm 

 

Doel, inhoud en vorm van elke examenopdracht worden tijdig aan de deelnemer bekend 

gemaakt. 

art. 3.3 

Prestatie-

indicatoren 

De EP-Fun (alle examenopdrachten van een opleiding tezamen) dekt alle competenties 

en prestatie-indicatoren van de kerntaken en werkprocessen. 

 

art. 3.4 

Planning 

De planning van de examenopdrachten tijdens de opleiding wordt tijdig aan de deelne-

mers kenbaar gemaakt. 

 

art. 3.5 

Moeilijk-

heidsgraad 

Elke examenopdracht die gebaseerd is op bepaalde kerntaken, werkprocessen, compe-

tenties en prestatie-indicatoren heeft een zoveel mogelijk vergelijkbare moeilijkheids-

graad als elke volgende examenopdracht met dezelfde doelen, ongeacht de doelgroep 

waarvoor dit examen bestemd is. 

 

art. 3.6 

Duidelijk-

heid 

 

Examenopdrachten zijn, voor wat betreft alle mogelijke aspecten, duidelijk. 

 

art. 3.7 

Duur van  

examen 

De examenduur van elke examenopdracht wordt tijdig bekendgemaakt. 

 

 

Titel 4:  RICHTLIJNEN VOOR DE BEOORDELING VAN EXAMENS   

 

art. 4.1 

Objectiviteit 

 

Elke deelnemer wordt zo objectief mogelijk beoordeeld, door de inzet van meerdere 

beoordelaars. 

 

art. 4.2 

Gelijkheid 

Elke deelnemer wordt aan de hand van dezelfde normen op gelijke wijze beoordeeld. 

 



art. 4.3 

Beoorde-

lingscriteria 

 

Elke deelnemer wordt beoordeeld aan de hand van normen die vastgelegd zijn in een 

beoordelingsvoorschrift. 

 

 

art. 4.4 

Doorzichtig 

 

De deelnemer wordt van tevoren op de hoogte gebracht van de normering die bij de 

beoordeling gehanteerd wordt.  

art. 4.5 

Motivering 

Beoordelaars moeten hun beoordeling kunnen motiveren. De beoordeling moet consis-

tent zijn en in overeenstemming met de beoordelingscriteria. 

 

Titel 5:  BEZWAAR EN BEROEP 

 

art. 5.1 

Bezwaar/ 

Beroep 

 

lid 1 

Een deelnemer kan tegen een beslissing van de beoordelaars of van de Examencommis-

sie schriftelijk bezwaar aantekenen bij de Examencommissie.  

 

lid 2 

Een deelnemer kan tegen een uitspraak op het bezwaar vervolgens een beroep indienen 

bij de Commissie van Beroep voor examens.  

 

lid 3 

De Commissie van Beroep voor de examens behandelt het beroep volgens het beroeps-

reglement voor examens dat door het bestuur van Stichting Europrof is vastgesteld.  

 

art. 5.2 

Verzending 

De deelnemer stuurt het beroepschrift aangetekend aan het bestuur van Stichting Euro-

prof. Het bevoegd gezag voorziet het beroepschrift van een dagstempel en stuurt het 

onverwijld naar de Commissie van Beroep. De dagstempel toont de datum waarop het 

beroep is ontvangen en is doorslaggevend bij de vaststelling van de termijnen van arti-

kel 5.4 van deze titel. 

 

art. 5.3 

Bezwaar-

/beroep-

schrift 

Het bezwaar – of beroepschrift bevat: 

 naam en adres van de indiener 

 datum van indiening 

 omschrijving van de beslissing waartegen bezwaar of beroep wordt ingediend 

 de gronden van het bezwaar/beroep. 

 

art. 5.4 

Termijn 

voor indie-

nen 

 

De termijn voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift bedraagt twee weken. 

De termijn vangt aan op de eerste dag na de dag waarop de beslissing is bekendge-

maakt. 

 

art. 5.5 

Voorlopige 

voorziening 

of herzie-

ning 

lid 1 

De appellant kan, in afwachting van de uitspraak, in een met redenen omkleed verzoek-

schrift, bij de voorzitter van de Commissie van Beroep een voorlopige voorziening aan-

vragen. 

 

 lid 2 

Herziening van de uitspraak van de Commissie van Beroep kan op verzoek van elk van 

beide partijen plaatsvinden op grond van nader gebleken feiten of omstandigheden die, 

indien deze eerder bekend waren geweest, tot een andere uitspraak zouden hebben 

kunnen leiden. 

 



 


