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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.s-bb.nl) 
 
Het gaat om de volgende onderdelen: 
• Beroepsgerichte eisen, inclusief branche en wettelijke vereisten  
• Generieke eisen taal & rekenen 
• Loopbaan en Burgerschap 
• Beroepspraktijkvorming (BPV) 
• Keuzedeelverplichting 

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

 Onderdeel Beslisregel/bewijzen 

1.  Beroepsgerichte eisen Tijdens de examenfase wordt de kandidaat geëxamineerd door middel van een examenmix. Alle 
kerntaken en de onderliggende werkprocessen worden hiermee aangetoond. 

 
De examenmix bestaat uit diverse onderdelen: een proeve van bekwaamheid tijdens de laatste 
BPV, de projecten op school: CIC of Pro You/meesterstuk. De kandidaat spreekt van tevoren af 
met de examinator welke werkprocessen hij in welk onderdeel aantoont. De resultaten van de 
verschillende onderdelen verzamelt de kandidaat in zijn examenportfolio. 

 
Tijdens de onderdelen van de examenmix worden de afgesproken werkprocessen beoordeeld 
met een “onvoldoende” of een “voldoende”. Een kandidaat heeft de examenmix behaald wanneer 
alle gevraagde werkprocessen met een voldoende zijn aangetoond. 

 
In hoofdstuk 2.1 staat aangegeven wat de werkprocessen zijn. Op de resultatenlijst bij het 
diploma wordt een “voldoende” of “goed” per kerntaak vermeld. In het beslismodel bij de 
examendocumenten staat aangegeven wanneer er sprake is van een “voldoende” of van een 
“goed”. 
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 Onderdeel Beslisregel/bewijzen 

2. Generieke taal- en 
rekenvaardigheden 

Nederlandse taal: 
Centraal examen 3F (lezen en luisteren). 
Instellingsexamen 3F (spreken, gesprekken, schrijven en taalverzorging). 
Engels: 
Centrale examen lezen B1 en luisteren B1; Instellingsexamen spreken A2, gesprekken A2 en 
schrijven A2. 

 
De student krijgt de mogelijkheid om het centrale examen Engels lezen en luisteren op het hogere 
niveau B2 af te sluiten. 
De student krijgt de mogelijkheid om het instellingsexamen spreken, gesprekken en schrijven op 
de hogere niveaus B1 dan wel op B2 af te sluiten. 

 
 Rekenen: Digitaal instellingsexamen rekenen Mbo-rekenniveau 4 
  
Eindwaardering vereist om een diploma te kunnen behalen: 

  Er geldt dat voor één van de generieke examenonderdelen Nederlandse taal, Engels en rekenen  
  een eindwaardering van ten minste een cijfer 5 moet zijn gehaald en voor de andere twee  
  genoemde generieke examenonderdelen ten minste een cijfer 6 

 
Vermelding op resultatenlijst: cijfers voor Nederlandse taal, Engels en rekenen worden vermeld op 
de resultatenlijst bij het diploma. Bij Nederlands en Engels wordt het cijfer van het centraal 
examen en het gemiddelde van het instellingsexamens vermeld. 

3. Loopbaan en Burgerschap 
(Omgevingsbewustzijn) 

Het onderdeel ‘loopbaan’ en iedere dimensie voor Burgerschap moeten elk gemiddeld voldoende zijn 
aangetoond in fase 2/3. 
Om hieraan te voldoen moeten de opdrachten die gegeven worden met een voldoende worden 
afgesloten en er moet voldoende inzet en aanwezigheid zijn getoond. 
De leerlijn is gebaseerd op de kwalificatie-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) Voor de beroepspraktijkvorming (BPV) gelden de volgende eisen: 
1. aantal uren moet behaald zijn zoals vermeld in de Praktijkovereenkomsten (POK) in fase 4. 
2. het functioneren in de BPV moet met een voldoende afgesloten zijn 
3. gemaakte opdrachten moeten met minimaal een voldoende zijn afgerond 
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5. Keuzedeelverplichting De keuzedeelverplichting is opgenomen in een apart examenplan, “Examenplan Keuzedelen OM 
niveau 4 cohort 2022-2023”. Hierin wordt, als nodig, een addendum opgenomen voor start 
betreffende schooljaar. 
De keuzedeelverplichting omvat 720 SBU 
De keuzedeelverplichting telt mee voor de slaag/zak-regeling 
 

6. Extra Keuzedeel fase 3 Bij een BPV in het buitenland kan de student een extra keuzedeel volgen/aantonen. 
Dit keuzedeel is uitsluitend te volgen in fase 3 en is niet inwisselbaar met keuzedelen uit de Cibap- 
configuraties. 

 
K0202: Internationaal II: werken in het buitenland (480 sbu) 
Voor dit keuzedeel dient er een aantoonbaar resultaat, in de vorm van een cijfer of een beoordeling 
O, V of G, aanwezig te zijn. 
 
 
• Het extra keuzedeel telt niet mee voor slaag/zak regeling 
• Het extra keuzedeel wordt op de resultatenlijst en het diploma vermeld tenzij het onvoldoende is 

of in overleg met student 
• Voor Bachelor Visual Communication (level 6) is dit keuzedeel verplicht 
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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 Ontwikkelt crossmediale (vormgeef)oplossingen 

B1-K1-W1 Exameninstrumenten 

moet nog ontwikkeld 

worden  

Onderzoekt data/gegevens en vormt 

zich gaandeweg een beeld van de 

context 

Nader te 

bepalen 

Nader te 

bepalen 

Cibap/BPV-

bedrijf 

voldoende - voldoende 

B1-K1-W2 Exameninstrumenten 

moet nog ontwikkeld 

worden 

Formuleert de voorlopige en definitieve 

mediavraag van de klant 

Nader te 

bepalen 

Nader te 

bepalen 

Cibap/BPV-

bedrijf 

voldoende - voldoende 

B1-K1-W3 Exameninstrumenten 

moet nog ontwikkeld 

worden 

Voert de dialoog over duiding en 

vertaling van de input 

Nader te 

bepalen 

Nader te 

bepalen 

Cibap/BPV-

bedrijf 

voldoende - voldoende 

B1-K1-W4 Exameninstrumenten 

moet nog ontwikkeld 

worden 

Informeert en betrekt 
belanghebbenden op verschillende 
momenten in het crossmediale 

ontwikkeltraject 

Nader te 

bepalen 

Nader te 

bepalen 

Cibap/BPV-

bedrijf 

voldoende - voldoende 

B1-K1-W5 Exameninstrumenten 

moet nog ontwikkeld 

worden 

Maakt prototypes voor de vormgeving 
van crossmediale toepassingen in 
verschillende fasen van 

het ontwikkelproces 

Nader te 

bepalen 

Nader te 

bepalen 

Cibap/BPV-

bedrijf 

voldoende - voldoende 

B1-K1-W6 Exameninstrumenten 

moet nog ontwikkeld 

worden 

Realiseert de vormgeving voor 

crossmediale toepassingen 

Nader te 

bepalen 

Nader te 

bepalen 

Cibap/BPV-

bedrijf 

voldoende - voldoende 

B1-K1-W7 Exameninstrumenten 

moet nog ontwikkeld 

worden 

Voert projectmatige werkzaamheden 

uit 

Nader te 

bepalen 

Nader te 

bepalen 

Cibap/BPV-

bedrijf 

voldoende - voldoende 
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Beroepsgerichte examenonderdelen 

Code Examenvorm Exameninhoud 

- Werkprocessen 

Periode 

afname 

Duur 

examen 

Plaats 

afname 

Resultaat Weging Eindresultaat 

Kerntaak 2: B1-K2: Positioneert en profileert zich in de markt 

B1-K2-W1: Exameninstrumen

ten moet nog 

ontwikkeld 

worden 

Maakt een persoonlijk portfolio Nader te 

bepalen 

Nader te 

bepalen 

Cibap/BPV-

bedrijf 

voldoende - voldoende 

B1-K2-W2: Exameninstrumen

ten moet nog 

ontwikkeld 

worden 

Participeert in relevant netwerk 

(communicatief en commercieel) 

Nader te 

bepalen 

Nader te 

bepalen 

Cibap/BPV-

bedrijf 

voldoende - voldoende 
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2.2 Examenonderdelen generieke eisen voor taal en rekenen 
 

Nederlands  (conform cohortenschema CvTE)  

Code Examenvorm Vaardigheid Niveau Periode afname Duur examen Plaats 

afname 

Resultaat  

(1 decimaal) 

Eind-resultaat 

(geheel cijfer) 

T4 

T1 

Centraal examen Lezen 

Luisteren 

3F 

3F 

Fase 3/4 120 minuten 1) Cibap cijfer 1x 
 

 

cijfer 

1x 

T5 Instellings-examen Schrijven 3F Fase 3/4 60 min. Cibap cijfer 1x  
cijfer 

1x 
T2 Instellings-examen Spreken 3F Fase 3/4 15 min. Cibap cijfer 1x 

T3 Instellings-examen Gesprekken voeren 3F Fase 3/4 15 min. Cibap cijfer 1x 
 

Engels  (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 

B1  

B1 

Fase 3/4 120 minuten 1) Cibap cijfer 1x 

cijfer 

1x 
T5 Instellings-examen Schrijven A2 Fase 3/4 60 min. Cibap cijfer 1x  cijfer 

1x T2 Instellings-examen Spreken A2 Fase 3/4 15 min. Cibap cijfer 1x 

T3 Instellings-examen Gesprekken voeren A2 Fase 3/4 15 min. Cibap cijfer 1x 
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Rekenen 

Code Examenvorm Vaardigheid Niveau Periode 

afname 

Duur examen Plaats afname Eindresultaat 

(geheel cijfer) 

ARV Instellings-examen Grootheden en eenheden, 

oriëntatie in de twee- en 

driedimensionale wereld, 

verhoudingen herkennen en 

gebruiken, procenten gebruik 

en omgaan met kwantitatieve 

informatie. 

 

Mbo-rekenniveau 4 Fase 3 120 minuten 1) Cibap Cijfer 

 
1. Studenten met een beperking hebben, afhankelijk van hun beperking, eventueel aangepaste examenomstandigheden (tijdverlenging, voorlezen, locatie e.d.) 
2. Studenten krijgen de mogelijkheid om het centrale examen Engels en het instellingsexamen Engels op een hoger niveau af te sluiten.  
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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 4 Meedraaien in de productie en veel bijleren op 

het gebied van de uitstroomrichting 

Fase 4  Geplande uren volgens 

POK in 20 weken, 

inclusief examentijd 

BPV-begeleider school 

samen met BPV- 

begeleider bedrijf 

Aantal stage-uren volgens POK fase 4, 

functioneren tijdens de BPV en de 

gemaakte opdrachten tijdens BPV met 

minimaal een voldoende beoordeeld 

  

Loopbaan en Burgerschap (Omgevingsbewustzijn) 

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 
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2.5 Keuzedelen  
 

Keuzedelen 

De keuzedeelverplichting is opgenomen in een apart examenplan, “Examenplan Keuzedelen OM niveau 4 cohort 2022-2023”. Hierin wordt, als nodig, een 
addendum opgenomen voor start betreffende schooljaar. 
De keuzedeelverplichting omvat 720 SBU 
De keuzedeelverplichting telt mee voor de slaag/zak-regeling 

 


