Beroepsopleiding BBMM
Examenreglement en toelatingseisen tweede jaar

Examenreglement
Schriftelijk examen
Kandidaten nemen deel aan het schriftelijk examen mits zij hebben voldaan aan de
verzuimregels (maximaal 3 dagdelen verzuim in het eerste jaar) en de het vereiste aantal
voldoendes hebben behaald voor de huiswerkopdrachten (maximaal 3 onvoldoendes van de 9
te maken opdrachten).
Een kandidaat heeft in totaal drie mogelijkheden om schriftelijk examen te doen binnen vier
opeenvolgende toetsmomenten (eenmaal examen en twee herkansingsmogelijkheden).
Het schriftelijk examen wordt afgenomen aan het eind van het eerste jaar (december).
ste
Het eerste schriftelijk herexamen wordt afgenomen voor aanvang van het tweede jaar (1
helft januari).
Het derde en vierde toetsmoment lopen gelijk aan het examen en het herexamen van de
opleiding die volgt op de opleiding die de kandidaat gevolgd heeft.
Indien het schriftelijk examen na drie examens niet is behaald, dient de kandidaat de opleiding
geheel opnieuw te doen om wederom in aanmerking te komen voor het schriftelijk examen.
Een kandidaat is geslaagd voor het schriftelijk examen indien minimaal een 5,5 is behaald.
Mondeling examen
Kandidaten kunnen deelnemen aan het mondeling examen, mist zij het schriftelijk examen
hebben gehaald èn hebben voldaan aan de verzuimregels van het tweede jaar (maximaal één
bijeenkomst van de zes bijeenkomst heeft gemist)
Bij overschrijding van het maximaal verzuim heeft de kandidaat geen toegang tot het
mondeling examen en dient/dienen de verzuimde bijeenkomst(en) in het volgende cursusjaar
te worden ingehaald.
Een kandidaat heeft in totaal drie mogelijkheden (eenmaal examen en twee
herkansingsmogelijkheden) om mondeling examen te doen binnen vier opeenvolgende
toetsmomenten.
Het mondeling examen wordt afgenomen na afloop van het tweede jaar in de tweede helft van
januari.
Het mondeling herexamen wordt afgenomen in februari daaropvolgend.
Het derde en vierde toetsmoment lopen gelijk aan het examen en het herexamen van de
opleiding die volgt op de opleiding die de kandidaat gevolgd heeft.
Een kandidaat is geslaagd voor het mondeling examen indien minimaal een 5,5 is behaald.

Afronding opleiding
Een kandidaat is geslaagd voor de beroepsopleiding indien hij/zij zowel voor het schriftelijk als
mondeling examen is geslaagd.
Indien een kandidaat na de drie examen mogelijkheden (schriftelijk of mondeling) niet is
geslaagd, dient de opleiding geheel opnieuw te worden gedaan. Er worden geen vrijstellingen
verleend.

Toegang tot het tweede jaar
Een kandidaat heeft toegang tot het tweede jaar, indien
1. Hij/zij is geslaagd voor het schriftelijk examen; òf
2. Hij/zij niet is geslaagd voor het schriftelijk examen, maar niet meer dan drie onvoldoendes
heeft behaald voor de huiswerkopdrachten.
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3. Indien een kandidaat meer dan drie onvoldoendes heeft behaald voor de huiswerkopdrachten
kan hij/zij deelnemen aan het tweede jaar; echter dienen dan alle huiswerkopdrachten van het
eerste jaar opnieuw te worden gemaakt.
De kandidaat volgt de bijeenkomsten van het eerste jaar niet opnieuw. Een kandidaat kan zelf
de keuze maken de bijeenkomsten van het eerste jaar opnieuw te volgen tegen een fee van
€ 2.000,= excl. BTW.
4. Tot slot kan een kandidaat de keuze maken deel te nemen aan het tweede jaar en geen
examen af te leggen. Deze kandidaat ontvangt na afloop van de tweejarige opleiding een
deelnamecertificaat.

Hardheidsclausule
De regeling, zoals hierboven beschreven, houdt door het bieden van diverse examenmogelijkheden
binnen vier opeenvolgende toetsmomenten, reeds rekening met bijv. een zwangerschap of ziekte op
een van de toetsmomenten. Het bestuur van BBMM is bevoegd voor bepaalde gevallen of groepen van
gevallen tegemoet te komen aan onbillijkheden van overwegende aard, welke zich bij de toepassing van het
reglement mochten voordoen. Het bestuur behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de

reglement.
Voorbeeldscenario’s:

1.

De kandidaat behaalt in het eerste jaar meer dan 3 onvoldoendes voor huiswerk
opdrachten
De kandidaat kan deel te nemen aan het tweede jaar; echter dienen dan alle
huiswerkopdrachten van het eerste jaar opnieuw te worden gemaakt. De kandidaat
volgt de bijeenkomsten van het eerste jaar niet opnieuw. Een kandidaat kan zelf de
keuze maken de bijeenkomsten van het eerste jaar opnieuw te volgen tegen een fee
van € 2.000,= excl. BTW.

2.

Kandidaat verzuimt meer dan 3 dagdelen in het eerste jaar
Gelijk aan scenario 1.

3.

Kandidaat behaalt drie of minder onvoldoendes, maar zakt voor eerste schriftelijk
examen en herexamen
De kandidaat kan nog eenmaal het schriftelijk examen afleggen. Het toetsmoment loopt
gelijk aan het examen cq. herexamen van de opleiding die volgt op de opleiding die de
kandidaat gevolgd heeft.

4.

Kandidaat zakt drie keer voor schriftelijk examen
De kandidaat dient de opleiding geheel opnieuw te doen. Er worden geen vrijstellingen
verleend. De kandidaat kan de keuze maken een deelnamecertificaat te ontvangen.

5. Kandidaat verzuimt meer dan 1 bijeenkomsten in het tweede jaar
De kandidaat heeft geen toegang tot het mondeling examen en de verzuimde
bijeenkomst(en) dient/dienen in het volgende cursusjaar in te worden gehaald.
De kandidaat kan de keuze maken geen examen af te leggen en een
deelnamecertificaat te ontvangen.
6.

Kandidaat zakt voor het eerste mondeling en eerste herkansingsmondeling
De kandidaat kan nog eenmaal het mondeling examen afleggen. Het toetsmoment
loopt gelijk aan het examen cq. herexamen van de opleiding die volgt op de opleiding
die de kandidaat gevolgd heeft.

7.

Kandidaat behaalt het schriftelijk maar zakt 3 keer voor het mondeling
De kandidaat dient de opleiding geheel opnieuw te doen. Er worden geen vrijstellingen
verleend. De kandidaat kan de keuze maken een deelnamecertificaat te ontvangen.
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