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Examens
Voorwoord
Beste bezoeker,
Voor je staat de WikiWijs-pagina van Landstede MBO - Vormgeving & Entertainment met betrekking
tot de examens. Op deze pagina vind je allerlei informatie omtrent de generieke en de
praktijkexamens. Daarnaast vind je contactgegevens voor het stellen van vragen.
Veel succes met je examens!
Sanne Hein
shein@landstede.nl

wikiwijs
Examenkrant en informatie via de coach / vakdocent
De afgelopen jaren heeft V&E Harderwijk gemerkt dat alle informatie over de examens via
verschillende kanalen ging. Via het examenbureau kregen studenten een examenkrant en daarnaast
werd er nog informatie verstrekt via de coach en vakdocent. Ondanks dat we allemaal de intentie
hadden om dit zo helder en gestructureerd mogelijk te communiceren, bleek dat studenten door de
bomen het bos niet meer zagen. Met de steeds verder gaande digitalisering van het onderwijs vonden
we het tijd om ook de informatie rondom de examens te digitaliseren.
Waarom WikiWijs?
Qua vorm hebben we gekozen voor een WikiWijs-pagina. De pagina is eenvoudig van opzet,
overzichtelijk en nog belangrijker: 24 uur per dag toegankelijk voor studenten! Studenten kunnen hier
terecht voor alle info omtrent de examens.
We hopen dat de WikiWijs-pagina voldoet aan de wensen van de gebruiker en voorziet in de benodigde
informatie en documenten. Mochten jullie (tekst)fouten in de pagina's zien, informatie missen of andere
tips hebben om deze pagina verder te verbeteren, neem dan contact op met Sanne Hein
(shein@landstede.nl).

Welke examens en wanneer?
Als je de helft van je opleiding hebt gedaan kun je examens doen. Met de vakdocent / coach wordt
besloten wanneer jij gaat beginnen met je examens. In de meeste gevallen is dit voor een hele klas
dezelfde periode. Waar je op moet letten is dat je tijdens je opleiding maar twee kansen hebt.
Voor iedere opleiding zit er verschil in welke examens je moet doen. Een deel van de examens zullen
centrale examens zijn, in de tabbladen hieronder kun je alles vinden over de verschillende examens.

Centrale examens
Algemeen
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In de examenkluis in e-TO kun je precies zien aan welke examens jij deel moet nemen. Voor
Nederlands en Engels (voor beide talen de onderdelen Lezen en Luisteren) en Rekenen worden
centrale examens afgenomen. Nederlands en Rekenen is voor alle opleidingsniveaus, Engels voor
niveau 4. Dit betekent dat precies hetzelfde examen ook op alle andere mbo scholen wordt
afgenomen. Het examen is daardoor voor iedereen gelijk en even zwaar. De overheid wil dat duidelijk
is wat je weet en kunt met een bepaald diploma.
Maar wat betekent dit voor jou?
Je legt de centrale examens af op een computer. Je start pas met deze examens halverwege je
opleiding.
Telt het mee voor diplomering?
Alle studenten moeten de centrale examens doen. Voor niv. 2 en 3 studenten telt Nederlands mee
voor diplomering. Voor niv. 4 studenten geldt Nederlands én Engels mee voor diplomering.
Wanneer zijn de centrale examens?
Op de tabbladen hieronder kun je per opleiding meer informatie lezen en de planning bekijken.
Examens op de computer: hoe gaat dat?
Zorg dat je ruim op tijd bent.
Legitimeer je met de landstedepas of een ander geldig Nederlands identiteitsbewijs.
Je mag alleen een pen meenemen in de computerruimte en voor Nederlands een koptelefoon
als die niet aanwezig is in de examenruimte. Zoek voor de rest van je spullen (mobiele telefoon,
smartwatch e.d.) op tijd een goede en veilige opbergplaats.
Ga rustig zitten en volg de aanwijzingen op van de surveillant of de examenbureau-medewerker.
Leg je identiteitsbewijs of Landstedepas neer.
Begin met het examen na het startsein van de surveillant.

Geen mobiele telefoons
Je mag tijdens je examens absoluut geen mobiele telefoon meenemen in de examenruimte. Doe je dat
toch en word je gebeld, krijg je een bericht of ziet de surveillant je telefoon dan is dat een
'onregelmatigheid tijdens het examen'. Je maakt je examen verder af, maar het wordt schriftelijk
gemeld bij de examencommissie. Waarschijnlijk wordt je examen ongeldig verklaard en ben je hierdoor
een examengelegenheid kwijt. Maar daarover beslist de examencommissie.
Vrijstelling voor het centraal examen?
Misschien heb je al eerder een voldoende (tenminste een 6) gehaald voor het centraal examen
Nederlands of Rekenen. Dan kun je vrijstelling krijgen. Bespreek dit eerst met je coach! De vrijstelling
vraag je aan door een email te sturen voorzien van bewijsmateriaal (cijferlijst, diploma) naar
examenbureauharderwijk@landstede.nl. Op je Landstede e-mailadres krijg je de uitslag over de
vrijstelling.
Te laat voor je examen?
Ben je minder dan een half uur te laat voor je examen, dan mag je nog meedoen. Natuurlijk heb je dan
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wel minder tijd, want aan de eindtijd verandert niets. (dit geldt alleen voor de centraal examens)

Inschrijven
Hoe schrijf ik mij in voor een centraal examen?
De inschrijving gaat via www.supersaas.nl. Je logt op www.supersaas.nl in met je Landstede email
adres en het wachtwoord is het studentnummer. Je ziet op Supersaas een agenda waarin
verschillende momenten staan waarop examens worden aangeboden. Jij gaat jezelf voor je examens
inschrijven.
(let op: je moet op inloggen klikken en niet op ‘registreren’ want dan maak je zelf een pagina aan bij
Supersaas)
Landstede email adres:
Het is belangrijk dat je het Landstede e-mailadres gebruikt of dat je het door laat sturen naar je privé
mailadres. Je krijgt de bevestiging en ook de herinnering op dit emailadres.
Inschrijven kan tot 2 weken voorafgaand aan de datum van afname. Uitschrijven kan óók tot 2
weken voorafgaand aan de datum van afname. Je kunt zelf een geschikte datum van afname kiezen
welke past binnen jouw rooster / schoolweek. Het rooster en de deelnemers zijn zichtbaar in
Supersaas.
Cijfer
Het cijfer zal aankomend schooljaar eerder bekend zijn dan voorgaande jaren. Zorg ervoor dat je wacht
met opnieuw inschrijven totdat het cijfer bekend is. Wanneer je namelijk tevreden bent met het cijfer is
het niet nodig om het nogmaals te doen.

Medewerker sign
Niveau 2 studenten moeten de volgende centrale examens doen:
Rekenen | 2F
Nederlands Lezen en Luisteren | 2F

Allround signmaker
Niveau 3 studenten moeten de volgende centrale examens doen:
Rekenen | 2F
Nederlands Lezen en Luisteren | 2F

Allround DTP
Niveau 3 studenten moeten de volgende centrale examens doen:
Rekenen | 2F
Nederlands Lezen en Luisteren | 2F

Mediavormgever
Niveau 4 studenten moeten de volgende centrale examens doen:
Rekenen | 3F
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Nederlands Lezen en Luisteren | 3F
Engels Lezen en Luisteren | 3F

Signspecialist
Niveau 4 studenten moeten de volgende centrale examens doen:
Rekenen | 3F
Nederlands Lezen en Luisteren | 3F
Engels Lezen en Luisteren | 3F
Niveau 4 studenten moeten de volgende centrale examens doen:
Rekenen | 3F
Nederlands Lezen en Luisteren | 3F
Engels Lezen en Luisteren | 3F

Proeve van bekwaamheid
Medewerker sign
Aan het eind van je opleiding doe je de Proeve van Bekwaamheid. Dit is het examen op je vakgebied.
Op je diploma staan de kerntaken die bij jouw opleiding horen. Je kunt een voldoende of goed halen
per kerntaak. Met een onvoldoende slaag je niet.
Voor de opleiding Medewerker Sign:
kerntaak 1: Vervaardigt sign(deel)producten
kerntaak 2: Monteert signmateriaal

Allround signmaker
Aan het eind van je opleiding doe je de Proeve van Bekwaamheid. Dit is het examen op je vakgebied.
Op je diploma staan de kerntaken die bij jouw opleiding horen. Je kunt een voldoende of goed halen
per kerntaak. Met een onvoldoende slaag je niet.
Voor de opleiding Allround Signmaker:
kerntaak 1: Vervaardigt sign(deel)producten
kerntaak 2: Monteert signmateriaal
kerntaak 3: Maakt een ontwerp
kerntaak 4: Voert praktische projectleiding uit

Allround DTP
Aan het eind van je opleiding doe je de Proeve van Bekwaamheid. Dit is het examen op je vakgebied.
Op je diploma staan de kerntaken die bij jouw opleiding horen. Je kunt een voldoende of goed halen
per kerntaak. Met een onvoldoende slaag je niet.
Voor de opleiding Allround DTP:
kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor een media-uiting.
kerntaak 2: Realiseert de media-uiting.
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Mediavormgever
In het laatste jaar van je opleiding doe je de Proeve van Bekwaamheid. Dit is het examen op je
vakgebied. Op je diploma staan de kerntaken die bij jouw opleiding horen. Je kunt een voldoende of
goed halen per kerntaak. Met een onvoldoende slaag je niet.
Voor de opleiding Mediavormgeving:
kerntaak 1: Ontwerpt de media-uiting.
kerntaak 2: Realiseert de media-uiting.
kerntaak 3: Voert ondernemerstaken uit.
Kerntaak 3 (ondernemersvaardigheden) wordt met een apart examen afgerond.

Signspecialist
Aan het eind van je opleiding doe je de Proeve van Bekwaamheid. Dit is het examen op je vakgebied.
Op je diploma staan de kerntaken die bij jouw opleiding horen. Je kunt een voldoende of goed halen
per kerntaak. Met een onvoldoende slaag je niet.
Voor de opleiding Signspecialist:
kerntaak 1: Vervaardigt sign(deel)producten
kerntaak 2: Monteert signmateriaal
kerntaak 3: Maakt een ontwerp
kerntaak 4: Voert praktische projectleiding uit
kerntaak 5: Voert ondernemerstaken uit
Kerntaak 5 (ondernemersvaardigheden) wordt met een apart examen afgerond.

Ruimtelijk Vormgever
Aan het eind van je opleiding doe je de Proeve van Bekwaamheid. Dit is het examen op je vakgebied.
Op je diploma staan de kerntaken die bij jouw opleiding horen. Je kunt een voldoende of goed halen
per kerntaak. Met een onvoldoende slaag je niet.
Voor de opleiding Ruimtelijk Vormgever:
kerntaak 1: Maakt een ontwerp
kerntaak 2: Bereidt de realisatie voor
kerntaak 3: Realiseert de uitvoering van het ontwerp op locatie
kerntaak 4: Voert projectleiding uit
kerntaak 5: Voert ondernemerstaken uit
Kerntaak 5 (ondernemersvaardigheden) wordt met een apart examen afgerond.

Overige examens
Algemeen
Naast de centrale examens en de proeve van bekwaamheid doe je ook nog enkele andere examens.
Per opleiding kun je zien welke andere examens je doet en hoe je je hiervoor moet inschrijven.

Medewerker sign
LLB
Tijdens je hele opleiding werk je aan een portfolio voor LLB. LLB wordt afgesloten met het inleveren
van het portfolio en een eindgesprek. Dit eingesprek is in de meeste gevallen met de docent
Nederlands.
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Inschrijven: bij vakdocent.
Engels
Engels bestaat uit vijf onderdelen. Lezen, Luisteren, Gesprekken voeren (allen op niveau A2), Spreken
en Schrijven (beide op niveau A1). Voor Engels krijg je een apart certificaat. De resultaten staan dus
niet op je diploma.
Inschrijven: bij vakdocent.
Nederlands
Lezen en Luisteren valt onder het centraal examen. Voor de overige drie onderdelen: Gesprekken
voeren, spreken en schrijven (alles niveau 2F) doe je ook examen.
Inschrijven voor schrijven: via supersaas.nl (net als centraal examen)
Inschrijven voor Gesprekken voeren: via vakdocent. (het eindgesprek LLB is tegelijkertijd je examen
gesprekken voeren)
Inschrijven voor spreken: via vakdocent.

Allround signmaker
LLB
Tijdens je hele opleiding werk je aan een portfolio voor LLB. LLB wordt afgesloten met het inleveren
van het portfolio en een eindgesprek. Dit eingesprek is in de meeste gevallen met de docent
Nederlands.
Inschrijven: bij vakdocent.
Engels
Engels bestaat uit vijf onderdelen. Lezen, Luisteren, Gesprekken voeren en Schrijven (allen op niveau
A2) en Spreken (niveau A1). Voor Engels krijg je een apart certificaat. De resultaten staan dus niet op
je diploma.
Inschrijven: bij vakdocent.
Nederlands
Lezen en Luisteren valt onder het centraal examen. Voor de overige drie onderdelen: Gesprekken
voeren, spreken en schrijven (alles niveau 2F) doe je ook examen.
Inschrijven voor schrijven: via supersaas.nl (net als centraal examen)
Inschrijven voor Gesprekken voeren: via vakdocent. (het eindgesprek LLB is tegelijkertijd je examen
gesprekken voeren)
Inschrijven voor spreken: via vakdocent.

Allround DTP
LLB
Tijdens je hele opleiding werk je aan een portfolio voor LLB. LLB wordt afgesloten met het inleveren
van het portfolio en een eindgesprek. Dit eingesprek is in de meeste gevallen met de docent
Nederlands.
Inschrijven: bij vakdocent.
Engels
Engels bestaat uit vijf onderdelen. Lezen, Luisteren, Gesprekken voeren en Schrijven (allen op niveau
Pagina 7

Examens

A2) en Spreken (niveau A1). Voor Engels krijg je een apart certificaat. De resultaten staan dus niet op
je diploma.
Inschrijven: bij vakdocent.
Nederlands
Lezen en Luisteren valt onder het centraal examen. Voor de overige drie onderdelen: Gesprekken
voeren, spreken en schrijven (alles niveau 2F) doe je ook examen.
Inschrijven voor schrijven: via supersaas.nl (net als centraal examen)
Inschrijven voor Gesprekken voeren: via vakdocent. (het eindgesprek LLB is tegelijkertijd je examen
gesprekken voeren)
Inschrijven voor spreken: via vakdocent.

Mediavormgever
LLB
Tijdens je hele opleiding werk je aan een portfolio voor LLB. LLB wordt afgesloten met het inleveren
van het portfolio en een eindgesprek. Dit eingesprek is in de meeste gevallen met de docent
Nederlands.
Inschrijven: bij vakdocent.
Engels
Engels bestaat uit vijf onderdelen. Lezen en Luisteren (beide niveau B1), dit is onderdeel van de
centrale examens. Spreken, Schrijven en gesprekken voeren (alles op niveau A2).
Inschrijven Spreken, schrijven en gesprekken voeren: via vakdocent
Nederlands
Lezen en Luisteren valt onder het centraal examen. Voor de overige drie onderdelen: Gesprekken
voeren, spreken en schrijven (alles niveau 3F) doe je ook examen.
Inschrijven voor schrijven: via supersaas.nl (net als centraal examen)
Inschrijven voor Gesprekken voeren: via vakdocent. (het eindgesprek LLB is tegelijkertijd je examen
gesprekken voeren)
Inschrijven voor spreken: via vakdocent.

Signspecialist
LLB
Tijdens je hele opleiding werk je aan een portfolio voor LLB. LLB wordt afgesloten met het inleveren
van het portfolio en een eindgesprek. Dit eingesprek is in de meeste gevallen met de docent
Nederlands.
Inschrijven: bij vakdocent.
Engels
Engels bestaat uit vijf onderdelen. Lezen en Luisteren (beide niveau B1), dit is onderdeel van de
centrale examens. Spreken, Schrijven en gesprekken voeren (alles op niveau A2).
Inschrijven Spreken, schrijven en gesprekken voeren: via vakdocent
Nederlands
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Lezen en Luisteren valt onder het centraal examen. Voor de overige drie onderdelen: Gesprekken
voeren, spreken en schrijven (alles niveau 3F) doe je ook examen.
Inschrijven voor schrijven: via supersaas.nl (net als centraal examen)
Inschrijven voor Gesprekken voeren: via vakdocent. (het eindgesprek LLB is tegelijkertijd je examen
gesprekken voeren)
Inschrijven voor spreken: via vakdocent.

Ruimtelijk Vormgever
LLB
Tijdens je hele opleiding werk je aan een portfolio voor LLB. LLB wordt afgesloten met het inleveren
van het portfolio en een eindgesprek. Dit eingesprek is in de meeste gevallen met de docent
Nederlands.
Inschrijven: bij vakdocent.
Engels
Engels bestaat uit vijf onderdelen. Lezen en Luisteren (beide niveau B1), dit is onderdeel van de
centrale examens. Spreken, Schrijven en gesprekken voeren (alles op niveau A2).
Inschrijven Spreken, schrijven en gesprekken voeren: via vakdocent
Nederlands
Lezen en Luisteren valt onder het centraal examen. Voor de overige drie onderdelen: Gesprekken
voeren, spreken en schrijven (alles niveau 3F) doe je ook examen.
Inschrijven voor schrijven: via supersaas.nl (net als centraal examen)
Inschrijven voor Gesprekken voeren: via vakdocent. (het eindgesprek LLB is tegelijkertijd je examen
gesprekken voeren)
Inschrijven voor spreken: via vakdocent.

Dyslexie, dyscalculie, auditief of visueel beperkt?
Als je een visuele of auditieve beperking hebt of ernstige rekenproblemen / dyscalculie, dan kun je
voor periode 2 t/m 5 een aangepaste variant van het rekenexamen maken. Wil je hier gebruik van
maken? Dat kan alleen als je toestemming hebt van de examencommissie. Er zijn voorwaarden voor
deelname aan het aangepaste examen. Er moet een dossier worden opgebouwd en je moet worden
getraind in het gebruik van een rekenkaart. De examencommissie heeft ook tijd nodig om de varianten
aan te vragen en te bepalen of je aan de voorwaarden voldoet.
Meld daarom zo snel mogelijk bij je coach en het examenbureau dat je mee wilt doen met een
aangepast examen.
Verlenging van tijd
Soms kan er bij een centraal examen tijdsverlenging worden toegekend, bijv. als je dyslexie of
dyscalculie hebt. Bij een centraal examen is dat maximaal een half uur. Als je denkt dat je recht hebt
op extra tijd, overleg dan met je coach dat je aangemeld wordt bij het SAB voor een faciliteitenpas.

Examen gemist
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Je hebt twee kansen om je examen te halen. In zeer uitzonderlijke gevallen zou een examen als derde
kans gemaakt kunnen worden. Dit doe je door langs te gaan bij het examenbureau of een e-mail te
sturen naar examenbureauharderwijk@landstede.nl
Het examenbureau zal bekijken of jij een derde kans kan krijgen. let op: de kans dat dit kan is nihil.

Resultaten in de kluis - E-TO
In E-to vind je de resultaten van je examens. Dit kun je vinden in de kluis. (zie voorbeeld) Als er een
resultaat is ingevuld krijg je een e-mail op je studenten e-mailaccount.

Examendossier
Het examenbureau is verplicht jouw examendossier (met daarin de bewijsstukken van alle wettelijk
verplichte onderdelen van je opleiding) 1 jaar na diplomering te bewaren. Mocht jij dit dossier graag
willen ophalen, dan kun je 3 maanden voordat de termijn verstreken is een email sturen naar het
examenbureau. Examenbureauharderwijk@landstede.nl

Uitschrijven DUO
Op het moment dat jouw diploma is aangevraagd en goedgekeurd, krijg je een e-mail op je landstede
e-mailaccount met daarin de uitschrijfdatum van je opleiding. Binnen 5 werkdagen moet je je afmelden
bij DUO.
Let op: Zorg ervoor dat je je landstede e-mailaccount bekijkt of door laat sturen naar je privé email, zodat je deze e-mail niet mist.
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