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1 Wettelijke eisen voor diplomering 

Om in aanmerking te komen voor een diploma moet de student voldoen aan alle kwalificatie-eisen, zoals genoemd in het kwalificatiedossier van de 
opleiding (te vinden via http:// kwalificatie-mijn.s-bb.nl) 
 
Het gaat om de volgende onderdelen. 
• Beroepsgerichte eisen, inclusief branche en wettelijke vereisten  
• Generieke eisen taal & rekenen. 
• Loopbaan en Burgerschap. (Omgevingsbewustzijn)  
• Beroepspraktijkvorming (BPV). 
• Keuzedeelverplichting (Profielen) 

o De keuzedeelverplichting is opgenomen in een apart examenplan, “Examenplan Keuzedeelverplichting N3” 
o De keuzedeelverplichting omvat 720 SBU 
o De keuzedeelverplichting telt mee voor de slaag/zak-regeling 

1.1 Uitwerking wettelijke eisen voor diplomering in beslisregel voor dit examenplan 

Aan welke eisen per onderdeel moet een student voldoen voor diplomering? 
 

 Onderdeel Beslisregel/bewijzen Voldaan? 

1.  Beroepsgerichte eisen Tijdens de examenfase krijgt de kandidaat één of meerdere proeves van bekwaamheid. Alle 
kerntaken en de onderliggende werkprocessen worden hiermee aangetoond.  
 
Tijdens de proeve(s) worden werkprocessen beoordeeld met een “onvoldoende” of een 
“voldoende”. Een student heeft de proeve behaald wanneer alle gevraagde werkprocessen met 
een voldoende zijn aangetoond. 
In hoofdstuk 2.1 staat aangegeven wat de werkprocessen zijn. In de proeve zelf en in de 
beoordelingsmodellen staat aangegeven bij welke onderdelen ze aan de orde komen. 
 
Op de resultatenlijst bij het diploma wordt een “voldoende” of “goed” per kerntaak vermeld. In het 
beslismodel bij de proeve staat aangegeven wanneer er sprake is van een “voldoende” of van een 
“goed”. 
 
Proeves kunnen (voor een deel) in de praktijk worden afgenomen. 
Communicatie hierover verloopt via de Manager Onderwijs van Ontwerp en Productie. 

 



20220826 N3 Examenplan 25592 Allround Mediamaker Cohort 2022-2023 

 

 

 

  



20220826 N3 Examenplan 25592 Allround Mediamaker Cohort 2022-2023 

 

 

 Onderdeel Beslisregel/bewijzen Voldaan? 

2.  Generieke taal- en 
rekenvaardigheden 

 
Nederlandse taal: 
Centraal examen 2F (lezen en luisteren). 
Instellingsexamen 2F (spreken, gesprekken, schrijven en taalverzorging). 
 
Rekenen:  
instellingsexamen mbo-rekenniveau 3. 
(Grootheden & eenheden, Oriëntatie in de 2D- en 3D-wereld, Verhoudingen herkennen & 
gebruiken, Procenten gebruiken, Omgaan met kwantitatieve informatie.) 
 
Diploma-eis generieke taal en rekenvaardigheden: 
Voor één van de twee generieke examenonderdelen, Nederlandse taal en rekenen, een 
eindwaardering van ten minste het cijfer 5, voor het andere genoemde generieke 
examenonderdeel ten minste het cijfer 6. 
 
Bij eindcijfer rekenen een 5 dan moet het eindcijfer van Nederlands minimaal een 6 zijn. 
Bij eindcijfer Nederlands een 5 dan moet het eindcijfer van rekenen minimaal een 6 zijn. 
 
De student krijgt de mogelijkheid om Nederlands op het hogere niveau 3F af te sluiten.  
De student krijgt de mogelijkheid om rekenen op het hogere niveau mbo-rekenniveau 4 af 
te sluiten. 
 
Vermelding op resultatenlijst: cijfers voor Nederlandse taal en rekenen worden vermeld op 
de resultatenlijst bij het diploma. Bij Nederlands wordt het cijfer van het centraal examen 
en het gemiddelde van het instellingsexamen vermeld. 
 

 

   

3.  Loopbaan en Burgerschap 
(Omgevingsbewustzijn) 

Voor L&B gelden de volgende voorwaarden voor de zak-/ slaagregeling 
Het onderdeel Loopbaan en iedere dimensie voor Burgerschap moeten elk gemiddeld voldoende 
zijn aangetoond in fase 2/3. 
 
De leerlijn is gebaseerd op de kwalificaties-eisen loopbaan en burgerschap, zoals vastgelegd in het 
Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB. Zie 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0027963/2020-08-01/#Bijlage1 

 

 

4.  Beroepspraktijkvorming (BPV) BPV: voor de beroepspraktijkvorming gelden de volgende eisen: 
1. aantal uren moet behaald zijn zoals vermeld in de Praktijkovereenkomsten (POK) in fase 3  
2. het functioneren in de BPV moet met een voldoende afgesloten zijn 

 

 



20220826 N3 Examenplan 25592 Allround Mediamaker Cohort 2022-2023 

 

 

  



20220826 N3 Examenplan 25592 Allround Mediamaker Cohort 2022-2023 

 

 

2 Examenplan: Overzicht examenonderdelen 

2.1 Beroepsgerichte examenonderdelen  

Beroepsgerichte examenonderdelen 

Code Examenvorm Exameninhoud 

- Werkprocessen 

Periode 

afname 

Duur 

examen 

Plaats 

afname 

Resultaat Weging Eindresultaat 

Kerntaak 1: B1-K1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de media-uiting. 
B1-K1-W1 Proeve van 

Bekwaamheid 
Bespreekt de opdracht voor de media-
uiting  

Fase 3 conform 
aantal SBU 

Cibap/BPV-

bedrijf 

voldoende - voldoende 

B1-K1-W2 Proeve van 
Bekwaamheid 

Organiseert de werkzaamheden voor 
de media-uiting  

Fase 3 conform 
aantal SBU 

Cibap/BPV-

bedrijf 

voldoende - voldoende 

B1-K1-W3 Proeve van 
Bekwaamheid 

Maakt een voorstel voor de realisatie 
van de media-uiting  

Fase 3 conform 
aantal SBU 

Cibap/BPV-

bedrijf 

voldoende - voldoende 

 
  

Beroepsgerichte examenonderdelen 

 

Code Examenvorm Exameninhoud 

- Werkprocessen 

Periode 

afname 

Duur 

examen 

Plaats 

afname 

Resultaat Weging Eindresultaat 

Kerntaak 2: B1-K2 Realiseert de media-uiting 

B1-K2-W1 Proeve van 
Bekwaamheid 

Verzamelt en bewerkt content voor de 
media-uiting  

Fase 3 conform 
aantal SBU 

Cibap/BPV-

bedrijf 

voldoende - voldoende 

B1-K2-W2 Proeve van 
Bekwaamheid 

Maakt de media-uiting op, inclusief 
technische specificaties  

Fase 3 conform 
aantal SBU 

Cibap/BPV-

bedrijf 

voldoende - voldoende 

B1-K2-W3 Proeve van 
Bekwaamheid 

Rondt de opdracht voor de media-
uiting af  

Fase 3 conform 
aantal SBU 

Cibap/BPV-

bedrijf 

voldoende - voldoende 
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2.2 Examenonderdelen generieke eisen voor taal en rekenen 1) 

Nederlands  (conform cohortenschema CvTE)  

Code Examenvorm Vaardigheid Niveau 2) Periode afname Duur examen Plaats 

afname 

Resultaat  

(1 decimaal) 

Eind-resultaat 

(geheel cijfer) 

T4 

T1 

Centraal examen Lezen 

Luisteren 

2F 

2F 

Fase 2/3 90 min Cibap cijfer 1x cijfer 

1x 

T5 Instellings-examen Schrijven 2F Fase 2/3 60 min. Cibap cijfer 1x  
cijfer 

1x 
T2 Instellings-examen Spreken 2F Fase 3 15 min. Cibap cijfer 1x 

T3 Instellings-examen Gesprekken voeren 2F Fase 3 15 min. Cibap cijfer 1x 
 

 
1) Studenten met een beperking hebben, afhankelijk van hun beperking, eventueel aangepaste examenomstandigheden (tijdverlenging, voorlezen, spellingscontrole, locatie e.d.) 

2) Studenten krijgen de mogelijkheid om taal en rekenexamens op een hoger niveau af te sluiten.  

Rekenen (conform cohortenschema CvTE) 

Code Examenvorm Vaardigheid Niveau 2) Periode afname Duur examen Plaats afname Eindresultaat 

(geheel cijfer) 

ARV  Grootheden en eenheden, 
Oriëntatie in de twee- en 
driedimensionale wereld,  
Verhoudingen herkennen 
en gebruiken,  
Procenten gebruik, 
Omgaan met kwantitatieve 
informatie. 

 

Mbo-rekenniveau 3 Fase 2/3 120 min. Cibap Cijfer 
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2.3 Onderdelen Loopbaan en Burgerschap 

2.4 Beroepspraktijkvorming 

Beroepspraktijkvorming 

BPV-

onderdeel 

Beschrijving van het BPV-onderdeel Periode  Duur  Manier van 

beoordelen 

Resultaat 

BPV fase 3 Meedraaien in de productie en veel bijleren op 

het gebied van de uitstroomrichting 

Fase 3 Geplande uren volgens 

POK  

BPV-begeleider bedrijf 

samen met BPV-

begeleider school 

Aantal stage-uren volgens POK fase 3 en 

BPV met minimaal een voldoende 

beoordeeld 

 

Loopbaan en Burgerschap 

Code Dimensies  Bewijsstuk Periode  Plaats  Resultaat 

LB1.1 loopbaan Aantonen Fase 2 en 3 Cibap Gemiddeld voldoende 

LB2.1 politiek-juridische dimensie Aantonen Fase 2 en 3 Cibap Gemiddeld voldoende 

LB2.2 economische dimensie Aantonen Fase 2 en 3 Cibap Gemiddeld voldoende 

LB2.3 sociaal-maatschappelijke dimensie Aantonen Fase 2 en 3 Cibap Gemiddeld voldoende 

LB2.4 dimensie vitaal burgerschap Aantonen Fase 2 en 3 Cibap Gemiddeld voldoende 


