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1 Eén volledig studiejaar omvat 1600 studiebelastingsuren (SBU). 
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Vooraf 

Dit is de onderwijs- en examenregeling (OER) van je opleiding. Hierin worden de kerngegevens, 
kerntaken en werkprocessen, de diploma-eisen en het TOP-formulier weergegeven.  
 

Bij deze OER hoort tevens de catalogus keuzedelen van de locatie en het ‘Addendum OER – 
generieke eisen taal en rekenen’. In dit addendum zijn de diplomeringseisen en -regels voor de 

generieke onderdelen taal en rekenen beschreven. 
 
De OER, het addendum OER en de Studiewijzer maken deel uit van je Studiegids. In de Studiewijzer 
staat het onderwijsprogramma op hoofdlijnen en beschrijft het wat je moet weten om de opleiding 
succesvol te kunnen doorlopen. Ook staat in de Studiewijzer meer informatie over begeleiding en 
coachen, bpv-planning en overige zaken die met je opleiding te maken hebben. De Studiewijzer en 
andere referentiedocumenten kun je vinden in je (digitale) Studiegids. Het Handboek Examinering is 
in te zien bij de opleidingsmanager. 
 
Heb je een vraag of opmerking, dan kun je terecht bij je coach en/of opleidingsmanager 
van de opleiding. 
 
De OER is als volgt ingedeeld:  
• Hoofdstuk 1 – Leren en opleiden – beschrijft globaal het beroepsbeeld, de opleiding en de opbouw. 
• Hoofdstuk 2 – Begeleiden en coachen – gaat kort in op de begeleiding die je kunt verwachten. 
• Hoofdstuk 3 – Examineren en diplomeren – beschrijft onder meer de subexamencommissie van 

de beroepsopleiding en geeft uitleg over exameneenheden.  
• Hoofdstuk 4 – Diploma-eisen – Hierin wordt beschreven wat jij moet doen om je diploma te krijgen.  
 
Alle cursiefgedrukte woorden staan kort beschreven in de begrippenlijst (zie bijlage). Doorgevoerde 
wijzigingen worden vermeld in bijlage 2: Wijzigingenblad. 
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 Leren en opleiden 

1.1 Beeld van het beroep 

Je hebt gekozen voor onderstaande opleiding, ook wel kwalificatie genoemd. Heb je aan alle diploma-
eisen voldaan, dan komt de afgeronde kwalificatie op het diploma te staan. Hieronder volgt een korte 
omschrijving van je kwalificatie. 
 

Junior stylist 

De junior stylist is trend- en kwaliteitsbewust en actief bezig met de ontwikkelingen op modegebied. 
Hij werkt nauwkeurig en systematisch bij het maken en controleren van de ontwerpschetsen, 
(technische) tekeningen, stylesheets en maatschema's (sizespecs). Hij laat een creatieve instelling zien 
in met name het ontwerpproces. Sfeer, kleur, materiaal en innovaties zijn daarbij voor hem belangrijke 
begrippen. Daarnaast toont hij zelfstandigheid, verantwoordelijkheidsgevoel en stressbestendigheid 
door initiatieven te nemen en de planning goed in de gaten te houden. Ook onder tijdsdruk blijft hij 
vaardig zijn werk uitvoeren. Hij heeft affiniteit met tekenen en tekenprogramma's, omdat hij dit 
veelvuldig gebruikt. Hij is zowel mondeling als schriftelijk communicatief vaardig, heeft goede 
omgangsvormen en kan samenwerken, ook met externe partijen in het buitenland, van belang bij het 
samplingproces. Hij heeft een brede, onderzoekende blik op het vakgebied en is zich bewust van zijn 
eigen bijdrage aan het gehele proces. 
 
Om het diploma van een kwalificatie te halen, dien je onder andere het basisdeel en het profieldeel 
(indien van toepassing) af te ronden, samen vormen zij de kwalificatie. Daarnaast dien je ook, 
afhankelijk van je kwalificatie(s), één of meerdere keuzedelen af te ronden (keuzedeelverplichting). 
 
- In het basisdeel zitten: 

o basis beroepseisen (basiskerntaken) 
o generieke eisen taal en rekenen 
o loopbaanontwikkeling 
o burgerschap 
 

- In het profieldeel zitten: 
o profiel beroepseisen (profielkerntaken) 

die karakteristiek zijn voor de gekozen 
beroepsopleiding 

 
- In je keuzedeelverplichting zitten: 

o keuzedelen (vakken) waaruit je kunt 
kiezen. Een keuzedeel is doorgaans gericht 
op verdieping, verbreding of doorstroom naar een hoger onderwijsniveau (bijvoorbeeld 
doorstroom naar het hbo). 

 
In de volgende paragrafen een verdere uitwerking van: 

- kerntaken basisdeel (paragraaf 1.2) 
- kerntaken profieldeel (paragraaf 1.3) 
- generieke eisen taal en rekenen, loopbaan en burgerschap (paragraaf 1.4) 
- beroepspraktijkvorming (paragraaf 1.5) 
- keuzedelen (paragraaf 1.6) 
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1.2 Basiskerntaken 

Het basisdeel van je opleiding kent de volgende beroepsspecifieke kerntaken en werkprocessen: 
 

 
1.3 Profielkerntaken 

De kwalificatie Junior stylist kent de volgende profielspecifieke kerntaken en werkprocessen: 
 

Profielkerntaken Werkprocessen 
P1-K1 Ontwikkelen van uitgangspunten en concepten P1-K1-W1 Voert onderzoek en analyses uit ten behoeve van de collectie-ontwikkeling 

P1-K1-W2 Visualiseert de onderzoeks- en analyseresultaten en ontwikkelt concepten 
P1-K1-W3 Presenteert en onderbouwt de uitgangspunten en het concept 

P1-K2 Collectioneren P1-K2-W1 Maakt ontwerpschetsen 
P1-K2-W2 Doet voorstellen voor het collectieplan 
P1-K2-W3 Maakt een collectieboek 

P1-K3 Sturen van ontwikkelproces van samples P1-K3-W1 Biedt collectie-items aan voor sampling 
P1-K3-W2 Bewaakt de planning van de samples 

Basiskerntaken Werkprocessen 
B1-K1 Meewerken aan de onderbouwing van een nieuwe 

collectie 
B1-K1-W1 Verzamelt gegevens voor de nieuwe collectie 
B1-K1-W2 Analyseert verzamelde gegevens voor de nieuwe collectie 
B1-K1-W3 Stelt een voorselectie samen 

B1-K2 Meewerken aan de uitwerking van een nieuwe 
collectie 

B1-K2-W1 Werkt de collectie(-items) uit in technische tekeningen 
B1-K2-W2 Maakt en controleert productspecificaties 

B1-K3 Meewerken aan de kwaliteit van de productie B1-K3-W1 Beoordeelt de samples op 'fit en make' 
B1-K3-W2 Verwerkt resultaten van de kwaliteitscontrole 
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1.4 Generieke eisen taal en rekenen, loopbaan en burgerschap 

Nederlands 

Generiek Nederlands bestaat uit de volgende vijf vaardigheden: 
1. Lezen 
2. Luisteren 
3. Gesprekken voeren 
4. Spreken 
5. Schrijven 

 

Rekenen 

Generiek rekenen bestaat uit de volgende vier vaardigheden: 
1. Getallen 
2. Verhoudingen 
3. Meten en meetkunde 
4. Verbanden 

 

Engels  

Als je een opleiding op niveau 4 volgt, krijg je ook generiek Engels. Generiek Engels bestaat uit de 
volgende vijf vaardigheden: 

1. Lezen 
2. Luisteren 
3. Gesprekken voeren 
4. Spreken 
5. Schrijven 

 

Loopbaan 

Bij loopbaan gaat het erom dat jij je loopbaan leert vorm te geven: dat je in staat bent een goede 
vervolgopleiding en/of werk te vinden. Aandacht voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) zijn 
van belang, omdat de tijd van een vaste baan tot aan je pensioen voorbij is. Je zult je ook na je opleiding 
moeten blijven ontwikkelen. Onderstaande vijf onderdelen staan bij loopbaan centraal:  

- Motievenreflectie (wat wil ik, wat drijft mij?) 
- Capaciteitenreflectie (wie ben ik, wat kan ik?) 
- Werkexploratie (welk soort werk past bij mij?) 
- Loopbaansturing (welke acties moet ik ondernemen?) 
- Netwerken (wie kan mij daarbij helpen?) 

 

Burgerschap 

Naast je rol als (toekomstig) beroepsbeoefenaar heb je ook je rol als burger in de maatschappij te 
vervullen. We besteden daarom aandacht aan levensbeschouwelijke ontwikkeling en (beroeps)ethiek. 
Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de volgende vier onderdelen: 

1. Politiek 
2. Economie 
3. Maatschappij 
4. Vitaal burgerschap (inclusief Fit for life) 
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1.5 De beroepspraktijkvorming 

In de beroepsopleidende leerweg (BOL) van de opleiding betekent beroepspraktijkvorming (bpv) dat je 
stage loopt in de beroepspraktijk van de gekozen beroepsrichting. In de beroepsbegeleidende leerweg 
(BBL) werk je betaald of onbetaald in de beroepspraktijk van de gekozen beroepsrichting en ga je één 
of twee dagen in de week naar school voor een ondersteunend onderwijsprogramma. 
 
In de bpv-gids staat precies beschreven hoe de bpv is georganiseerd. De bpv-gids ontvang je voor 
aanvang van de beroepspraktijkvorming. 
 

De bpv-planning in de BOL-variant van de opleiding: 

 Studiejaar 1 Studiejaar 2 
 P1.1 P1.2 P1.3 P1.4 P2.1 P2.2 P2.3 P2.4 
Aantal dagen per week op school 5 5 5 5 5 5 1 1 
Aantal dagen per week op bpv 0 0 0 0 0 0 4 4 

 
 Studiejaar 3 
 P3.1 P3.2 P3.3 P3.4 
Aantal dagen per week op school 1 1 5 5 
Aantal dagen per week op bpv 4 4 0 0 
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1.6 Keuzedelen 

Keuzedelen zijn een aanvulling op je opleiding en vallen buiten je kwalificatie (basis- en profieldeel). 
Keuzedelen zijn verdiepend, verbredend of gericht op doorstroom (bijvoorbeeld naar het hbo).  
 
In de catalogus keuzedelen van jouw locatie staat onder andere informatie over: 

- welke keuzedelen je kunt kiezen 
- hoe en wanneer je één of meer keuzedelen moet kiezen 
- welke resultaten je minimaal voor de keuzedelen moet behalen om te kunnen diplomeren. 

 
Voor de kwalificatie Junior stylist geldt voor het behalen van je diploma een minimale 
keuzedeelverplichting van 720 sbu.  
 
Voor meer informatie over keuzedelen kun je terecht bij je coach.  
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 Begeleiden en coachen 

2.1 Inleiding 

Tijdens je opleiding word jij begeleid door een opleidingsteam. Dit opleidingsteam zorgt ervoor dat jij 
gecoacht en ondersteund wordt tijdens het leren en het werken aan opdrachten. Hieronder volgt een 
korte omschrijving van verschillende elementen begeleiding en coaching die je opleiding aanbiedt. 
Voor meer informatie over begeleiding en coaching verwijzen wij je door naar de Studiewijzer van je 
opleiding. 
 

2.2 Coach 

Je wordt bij aanvang van de opleiding gekoppeld aan een coach. Samen met je coach ga je regelmatig 
na wat voor je van belang is, wat je leervorderingen zijn, of je nog op koers ligt, wat je al kunt, wat je 
nog moet leren en wat je persoonlijke aandachtspunten zijn. Je coach kan je ook helpen bij het maken 
van een keuze voor keuzedelen. 
 

2.3 Portfolio 

Het portfolio is een belangrijk hulpmiddel om je vorderingen in het leerproces inzichtelijk te maken. 
Bij de start van de opleiding wordt het portfolio in schriftelijke of digitale vorm aan je uitgereikt. Het 
portfolio kan meerdere functies hebben. Over het gebruik van het portfolio binnen je opleiding word 
je geïnformeerd. 
 

2.4 Beoordelen om te leren 

Tijdens je opleiding wordt voortdurend de balans opgemaakt hoe het staat met je leerresultaten. 
Deze beoordeling kan plaatsvinden door voortgangstoetsen die gedurende de hele opleiding 
plaatsvinden op school en/of in de praktijk. Beoordelen van je voortgang in de opleiding vindt 
daarnaast ook plaats in gesprekken met je coach of de praktijkbegeleider. Op basis van je voortgang 
krijg je in het eerste studiejaar een studieadvies. 
 

2.5 Loopbaancentrum (LBC) 

In de eerste plaats krijg je begeleiding van je coach in de opleiding. Soms heb je echter extra hulp en 
ondersteuning nodig om de opleiding te kunnen volgen of met succes af te ronden. Hiervoor kun je 
terecht bij de medewerkers die loopbaanbegeleiding bieden (Loopbaancentrum of kortweg LBC). Deze 
kun je op bijna iedere locatie van het Alfa-college vinden. Zij bieden onder andere: 
 

• Hulp bij het vinden van een opleiding die bij je past 
• Ondersteuning bij problemen in de studie 
• Ondersteuning bij het dilemma ‘doorstuderen of gaan werken’ 
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 Examineren en diplomeren 

3.1 Inleiding 

Je krijgt het diploma als je aan alle diploma-eisen van de kwalificatie hebt voldaan. De diploma-eisen 
bestaan uit examens en overige diploma-eisen. 
 

3.2 Examenreglement 

De opleiding werkt op het gebied van de examinering volgens de regels en procedures die staan 
beschreven in het examenreglement. In het examenreglement wordt ingegaan op de regeling van het 
examen, uitvoering van het examen, beoordeling van het examen en op hoe je bijvoorbeeld bezwaar 
aantekent tegen een beslissing met betrekking tot het examen. Voor medewerkers is er daarnaast het 
Handboek Examinering (in te zien bij de opleidingsmanager). 
 
Mocht je bezwaar willen aantekenen tegen de gang van zaken rond examinering, overige diploma-
eisen of een uitslag, dan moet je dat schriftelijk binnen twee weken nadat je de uitslag hebt ontvangen 
kenbaar maken bij de subexamencommissie (het adres vind je in paragraaf 3.3). Als je het met de 
beslissing van de subexamencommissie niet eens bent, kun je in beroep bij de Commissie van beroep 
voor de examens. 
 

3.3 Subexamencommissie 

Bij de subexamencommissie van je opleiding kunnen vrijstellingen schriftelijk worden aangevraagd. 
Hieronder vind je de gegevens van de subexamencommissie van je opleiding. Wanneer je een derde 
kans voor een examen wilt aanvragen, dien je een beargumenteerd, schriftelijk verzoek in bij de 
subexamencommissie van je opleiding aan de hand van het ‘Aanvraagformulier extra herkansing’. 
Hieronder vind je gegevens. 
 
De subexamencommissie Groningen 
T.a.v. H.C.A. van Hoogdalem, voorzitter 
Postbus 212 
9700 AE Groningen 
 

3.4 Diploma-eisen 

Voor elke opleiding zijn diploma-eisen opgesteld. De diploma-eisen bestaan uit het examenplan en 
overige diploma-eisen. De diploma-eisen van de opleiding worden door de examencommissie 
vastgesteld. 
 
Het examenplan is opgedeeld in exameneenheden. Een exameneenheid bestaat uit één of meerdere 
examenonderdelen. Iedere beroepskerntaak is een exameneenheid. Daarnaast zijn Nederlands en 
rekenen afzonderlijke exameneenheden. Voor opleidingen op niveau 4 is Engels ook een aparte 
exameneenheid. Elk keuzedeel is ook een aparte exameneenheid. 
 
In het examenplan wordt per exameneenheid weergegeven welke examenonderdelen je moet 
afleggen, hoe deze worden geëxamineerd en wat het minimumresultaat is dat je moet halen. Voor elk 
examenonderdeel is in het examenproduct een beslismodel opgesteld, waarin nauwkeurig is 
aangegeven hoe en volgens welke criteria het afgelegde onderdeel wordt beoordeeld. 
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In het examenplan is aangegeven waar het examenonderdeel wordt afgenomen: op school of in de 
beroepspraktijk (dan staat er bpv). 
 
Naast de exameneenheden van de kwalificatie, vormen de eenheden Loopbaan en burgerschap en 
Beroepspraktijkvorming de overige diploma-eisen. 
 

Beroepsgerichte moderne vreemde taal 

Sommige kwalificaties hebben ook één of meerdere moderne vreemde talen. Zij maken onderdeel uit 
van een of meer beroepskerntaken en worden ook in die context geëxamineerd. Voor meer informatie 
hierover verwijzen wij je door naar het examenplan. 
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4. Diploma-eisen 

4.1 Diploma-eisen KWALIFICATIE 1 

Diploma-eisen 

Kwalificatie Junior Stylist Crebo kwalificatie 25526 

Cohort 2020-2021 Niveau 4 Leerweg BOL 

Regels voor diplomering 

Het diploma is behaald indien: 

• voldaan is aan de eisen uit het examenplan, 
• voldaan is aan de overige diploma-eisen. 

Eisen examenplan: 
• op alle basis- en profielkerntaken is minimaal een 6 (voldoende) of hoger behaald, 
• voor de keuzedelen is een eindresultaat behaald dat voldoet aan de compensatieregeling, 
• voor Nederlands, Engels en rekenen is aan de diplomeringsregels voldaan, zoals beschreven in het 

Addendum OER - generieke eisen taal en rekenen.2 

Overige diploma-eisen: 
• er is voldoende inspanning geleverd voor Loopbaan en burgerschap, 
• op de beroepspraktijkvorming (bpv) is minimaal een voldoende behaald. 

 

Examenplan 

Je kwalificatie bestaat uit de volgende exameneenheden: 
• Nederlands 
• Rekenen 
• Engels 
• Basiskerntaak 1 
• Basiskerntaak 2 
• Basiskerntaak 3 
• Profielkerntaak 1 
• Profielkerntaak 2 
• Profielkerntaak 3 
• Keuzedelen 

 
 

 
2 De exameneenheden Nederlands, Engels en rekenen zijn uitgewerkt in een apart document: Addendum OER – generieke 
eisen taal en rekenen. Dit addendum is onlosmakelijk verbonden met deze onderwijs- en examenregeling. Het addendum is 
te vinden op AlfaConnect in ‘Studiegidsen’. 
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Basisdeel3 
Basiskerntaak 1: Meewerken aan de onderbouwing van een nieuwe collectie Code exameneenheid: 25526OB-B1-K1 

Code 
examenonderdeel 

Naam examenonderdeel P Plaats 
afname 

Minimum
-resultaat 

Weging Werkprocessen Beslisregels Nadere bepalingen 

25526-B1-K1.1-v1 Proeve van bekwaamheid 11/ 
12 

School 5,5 1 1.1 t/m 1.3  De examenkandidaat mag 
opgaan voor het 
examenonderdeel 
praktijkexamen als alle  
bijbehorende mijlpalen zijn 
gehaald 
 

Basiskerntaak 2: Meewerken aan de uitwerking van een nieuwe collectie Code exameneenheid: 25526OB-B1-K2 
Code 

examenonderdeel 
Naam examenonderdeel P Plaats 

afname 
Minimum
-resultaat 

Weging Werkprocessen Beslisregels Nadere bepalingen 

25526-B1-K2.1-v1 Proeve van bekwaamheid 11/ 
12 

School 5,5 1 2.1, 2.2  De examenkandidaat mag 
opgaan voor het 
examenonderdeel 
praktijkexamen als alle  
bijbehorende mijlpalen zijn 
gehaald 
 

Basiskerntaak 3: Meewerken aan de kwaliteit van de productie Code exameneenheid: 25526OB-B1-K3 
Code 

examenonderdeel 
Naam examenonderdeel P Plaats 

afname 
Minimum
-resultaat 

Weging Werkprocessen Beslisregels Nadere bepalingen 

25526-B1-K3.1-v1 Proeve van bekwaamheid 11/ 
12 

School 5,5 1 3.1, 3.2  De examenkandidaat mag 
opgaan voor het 
examenonderdeel 
praktijkexamen als alle  
bijbehorende mijlpalen zijn 
gehaald 
 

  

 
3 De diplomaeisen en -regels van generiek taal en rekenen vind je in het 'Addendum OER - generieke eisen taal en rekenen’. 
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Profieldeel 
Profielkerntaak 1: Ontwikkelen van uitgangspunten en concepten Code exameneenheid: 25526OB-P1-K1 

Code 
examenonderdeel 

Naam examenonderdeel P Plaats 
afname 

Minimum
-resultaat 

Weging Werkprocessen Beslisregels Nadere bepalingen 

25526OB-P1-K1-v1 Proeve van bekwaamheid 11/ 
12 

School 5,5 1 1.1 t/m 1.3  De examenkandidaat mag 
opgaan voor het 
examenonderdeel 
praktijkexamen als alle  
bijbehorende mijlpalen zijn 
gehaald 
 

Profielkerntaak 2: Collectioneren Code exameneenheid: 25526OB-P1-K2 
Code 

examenonderdeel 
Naam examenonderdeel P Plaats 

afname 
Minimum
-resultaat 

Weging Werkprocessen Beslisregels Nadere bepalingen 

25526OB-P1-K2-v1 Proeve van bekwaamheid 11/ 
12 

School 5,5 1 2.1 t/m 2.3  De examenkandidaat mag 
opgaan voor het 
examenonderdeel 
praktijkexamen als alle  
bijbehorende mijlpalen zijn 
gehaald 
 

Profielkerntaak 3: Sturen van ontwikkelproces van samples Code exameneenheid: 25526OB-P1-K3 
Code 

examenonderdeel 
Naam examenonderdeel P Plaats 

afname 
Minimum
-resultaat 

Weging Werkprocessen Beslisregels Nadere bepalingen 

25526OB-P1-K3-v1 Proeve van bekwaamheid 11/ 
12 

BPV/ 
School 

5,5 1 3.1, 3.2  De examenkandidaat mag 
opgaan voor het 
examenonderdeel 
praktijkexamen als alle  
bijbehorende mijlpalen zijn 
gehaald 
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Overige diploma-eisen 

De overige diploma-eisen bestaan uit de volgende 2 eenheden: 
1. Loopbaan en burgerschap 
2. Beroepspraktijkvorming (BPV) 

 
Naast de eenheden van de kwalificatie, vormen de eenheden 1) Loopbaan en burgerschap en 2) Beroepspraktijkvorming overige diploma-eisen. Deze 
eenheden zijn hieronder uitgewerkt. 
 

Loopbaan en burgerschap (BOL) Code eenheid: 25526OB-LB 
Code onderdeel Naam onderdeel P Plaats 

afname 
Minimum
-resultaat 

We-
ging 

Werkprocessen Beslisregels Nadere bepalingen 

25526OX-LB1 Loopbaan Flex n.v.t. Voldaan 1 n.v.t. - Aftekenkaart loopbaan: 
voldaan  
- Aftekenkaart burgerschap: 
voldaan 

- ‘Voldaan’ betekent: je hebt 
voldoende inspanning geleverd. 25526OX-LB2 Politiek Flex n.v.t. Voldaan 1 n.v.t. 

25526OX-LB3 Economie Flex n.v.t. Voldaan 1 n.v.t. 
25526OX-LB4 Maatschappij Flex n.v.t. Voldaan 1 n.v.t. 
25526OX-LB5 Vitaal Burgerschap Flex n.v.t. Voldaan 1 n.v.t. 

 
 

Beroepspraktijkvorming Code eenheid: 25526OB-BPV 
Code onderdeel Naam onderdeel P Minimumresultaat We-

ging 
Beslisregels Nadere bepalingen 

25526-BPV Beroepspraktijkvorming Flex Voldoende 1   
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Bijlage 1: TOP-formulieren 

 
  

Locatie(s): 
Crebocode(s): 
Opleidingsniveau: 4

Studieduur in jaren: 3

Veiligheidsmarge: 0%

Begeleid leren Studiejaar
1

Studiejaar
2

Studiejaar
3

Studiejaar
4

Totaal Norm

Studiejaar 1

700
Totaal

1800
B. Beroepspraktijkvorming: 

totaal aantal klokuren dat per 

studiejaar aan BPV wordt 

besteed

0 560 608 1168 900

C. Totaal begeleid onderwijs: 

totaal aantal klokuren begeleid 

leren (A + B) 920 1020 1068 0 3008 3000

D. Totaal aantal klokuren dat 

wordt besteed aan 

zelfstudieactiviteiten 680 580 532  1792

E. Studielast: totaal aantal 

klokuren begeleid en 

onbegeleid leren (C + D) 1600 1600 1600 0 4800

Toepassing Wet op de Studiefinanciering (van toepassing bij BOL)

A. Begeleide onderwijsuren: 

totaal aantal klokuren dat per 

studiejaar aan begeleide 

onderwijsuren wordt besteed

920 460 460 1840

Onbegeleid leren

Studielast: begeleid en onbegeleid leren

Naar het oordeel van het bevoegd gezag voldoet de opleiding aan de urennorm zoals neergelegd in de Wet 

op de Studiefinanciering. 

TOP-formulier (BOL)               

Groningen

25526

Studieprogramma: nominaal
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Bijlage 2: Wijzigingenblad OER 

Wijzigingen OER  Versie Datum 
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Bijlage 3: Begrippenlijst 

Beroepsbegeleidende leerweg 
(BBL) 

Opleidingen van de beroepsbegeleidende leerweg bestaan voor het grootste deel uit leren 
in de beroepspraktijk en een kleiner deel in leren op school. 

Beroepsopleidende leerweg 
(BOL) 

Opleidingen van de beroepsopleidende leerweg bestaan voor het grootste deel uit leren 
op school en een kleinere component beroepspraktijkvorming.  

Beroepspraktijkvorming (bpv) Leren in de praktijk van het beroep, dat op grond van een praktijkovereenkomst onder 
verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling plaatsvindt binnen een bedrijf, 
organisatie of instelling. 

Bpv-gids Gids met informatie over de werkwijze in de beroepspraktijkvorming. 
Centraal examen (CE) Een centraal examen of examenonderdeel dat landelijk wordt vastgesteld door het College 

voor Toetsen en Examens; dit examen wordt door of in opdracht van het Alfa-college 
afgenomen volgens de eisen van het Examenbesluit beroepsopleidingen WEB. 

Coach De begeleider gedurende het opleidingstraject (studie- en loopbaanbegeleiding). 
Commissie van beroep voor 
de examens 

De commissie die het beroep behandelt dat door een student is ingesteld tegen een voor 
hem onbevredigende beslissing op een bezwaarschrift. De Commissie van beroep voor de 
examens is een onafhankelijke commissie die werkt met een eigen reglement. 

Certificaat Een certificaat is een schriftelijke verklaring, bedoeld als bewijsstuk, dat aan bepaalde 
vereisten is voldaan. Voor sommige keuzedelen wordt bij een voldoende resultaat een 
certificaat afgegeven. 

Commissie generieke 
examens 

De commissie generieke examens is een door het bevoegd gezag ingestelde commissie die 
belast is met verschillende taken rond de generieke examens. De commissie kan één of 
meer subcommissies generieke examens benoemen. De verantwoordelijkheden zijn in het 
Handboek Examinering vermeld. 

Deelnemer Een deelnemer is iemand die op grond van een onderwijsovereenkomst is ingeschreven 
bij het Alfa-college als gebruiker van onderwijs- en examenvoorzieningen. In de OER 
spreken we over student.  

Loopbaancentrum (LBC) Dienstverlening Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling voor studenten.  
Diploma Het bewijsstuk dat een persoon heeft voldaan aan de eisen die - in het door de minister 

van OCW/LNV vastgestelde kwalificatiedossier - bij de kwalificatie worden vermeld. 
Examen Het examen is een onderzoek naar de kennis, het inzicht, de vaardigheden en de 

beroepshoudingen die de student zich bij voltooiing van de opleiding moet hebben eigen 
gemaakt, en de beoordeling van dat onderzoek aan de hand van de kerntaken, met 
bijbehorende werkprocessen. Bij een voldoende beoordeling wordt een diploma 
uitgereikt. 

Exameneenheid Een exameneenheid komt overeen met een beroepskerntaak of een generiek vak. 
Examenonderdeel Het kleinste onderdeel van een examen waar een afzonderlijke beoordeling voor 

vastgesteld wordt.  
Examenplan Het examenplan van een opleiding is dat gedeelte van de onderwijs- en examenregeling 

waarin concreet vorm, inhoud en planning van de examinering worden beschreven. Het is 
van kracht voor alle uitvoeringslocaties van het Alfa-college. 

Examenreglement De door het College van Bestuur vastgestelde regelingen voor de examens. 
Formatief Beoordelen om ervan te leren (feedback, evalueren, reflecteren). 
Handboek Examinering Handboek voor medewerkers van het Alfa-college waarin de gang van zaken rondom 

organisatie en uitvoering van examens staat beschreven. 
Instellingsexamen Examen of examenonderdeel dat wordt vastgesteld en wordt afgenomen door of in 

opdracht van het Alfa-college. 
Kerntaak Een kerntaak is een substantieel deel van de beroepsuitoefening naar belang, omvang 

(tijdbeslag of frequentie) of beide. Een kerntaak bestaat uit een geheel van inhoudelijk met 
elkaar samenhangende werkprocessen, kenmerkend voor de beroepsuitoefening.  

Keuzedeel 
 

Keuzedelen zijn een ‘plus’ bij de kwalificatie (opleiding). Een student volgt in zijn 
opleiding keuzedelen om zich te verbreden of te verdiepen. Of om zich voor te bereiden 
op een volgende opleiding in het mbo of het hbo. 

Kwalificatie Het geheel van bekwaamheden die een afgestudeerde van een beroepsopleiding 
kwalificeren voor het functioneren in een beroep, in het vervolgonderwijs en als burger. 

Kwalificatiedossier Een dossier bestaande uit vier delen, waarin het beroep (de kwalificaties) uitvoerig worden 
beschreven.  

Kwalificatieniveau Het niveau van de kwalificatie (mbo-niveau 1, 2, 3 of 4). 
Kwalificeren Examineren om het diploma te behalen. 
Onderwijsovereenkomst 
(OWO) 

Overeenkomst waarin de rechten en plichten van de student en de onderwijsinstelling 
staan vermeld.  
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Onderwijsprogramma Inhoud/ programmering van het opleidingstraject (de dagelijkse onderwijspraktijk).  
Pilotexamen Centraal examen dat bij wijze van proef wordt afgenomen in een periode voorafgaand aan 

de invoering van centrale examinering overeenkomstig de eisen van de vereisten voor de 
pilot examens. 

Praktijkbegeleider Begeleider op de werkplek (bpv).  
Praktijkovereenkomst (POK) Overeenkomst waarin de rechten en plichten staan vermeld gedurende een 

overeengekomen periode waarin de student leert in de beroepspraktijk. 
Studentenstatuut De verzameling van rechten en plichten van de studenten. 
Studiegids Het geheel aan informatieve documenten dat een student bij aanvang van een opleiding 

ontvangt: examenreglement, locatie-informatie, OER, studiewijzer, informatie op het 
gebied van sociale veiligheid, et cetera. 

Studiegidsen Zie: Studiegids 
Studiewijzer Gids voor de student met belangrijke informatie over het opleidingstraject (het 

spoorboekje van de opleiding).  
Subexamencommissie (van de 
beroepsopleiding) 

De subexamencommissie is een door het bevoegd gezag ingestelde commissie die belast 
is met verschillende taken rond examens van opleidingen of groepen van opleidingen. De 
verantwoordelijkheden zijn in het reglement vermeld. 

Summatief Beoordelen om te kwalificeren (beoordelen om te diplomeren).  
TOP-formulier Formulier ten behoeve van een Transparante Onderwijs Programmering (TOP); een 

schema waarin voor de diverse onderdelen van de opleiding het aantal onderwijsuren per 
studiejaar is aangegeven. 

Vrijstelling examen Het recht om niet deel te nemen aan een bepaald examenonderdeel omdat aan de 
beoordelingscriteria voor dit examenonderdeel aantoonbaar is voldaan. 

Werkproces Een afgebakend geheel van beroepshandelingen binnen een kerntaak. Het werkproces 
heeft een begin en een eind, heeft een resultaat en wordt als kenmerkend herkend in de 
beroepspraktijk. 

 


