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1 Examenregeling Arbokerndeskundige A&O 
 

Het examen tot Arbokerndeskundige A&O bestaat voor de post-hbo opleiding uit twee fases:  

A. Wil je een diploma ontvangen voor de post HBO Arbeids- en Organisatiedeskundigen? 
Dan is een examengesprek verplicht. Wanneer je slaagt voor dit examen kun je met 
het post HBO-A&O diploma je laten registeren voor Certified Management Consultant 
(CMC). Dit vraag je aan bij: https://www.ciio.nl/  

B. Voor de registratie als Arbokerndeskundige A&O conform artikel 14 van de Arbowet, 
vraag je een staatsexamen aan bij Hobeon. Dit kan via:  
https://www.mijncertificatie.nl/certificeringen/arbokerndeskundige-arbeidshygiene-
arbeids-organisatiekunde-hogere-veiligheidskunde/ 

 Voor de post-master opleiding tot A&O deskundige bestaat het examen alleen uit fase B. 
 
Hierna gaat het reglement verder in op de procedure voor fase A.  
 

1.1 Algemene lijn van het examen 
De opleiding eist van de deelnemers dat zij er in een gesprek blijk van geven over de kennis 
en vaardigheden te beschikken die past bij een geschoolde beginnende A&O-deskundige.  
 De betreffende competenties en kerntaken zijn in lijn met wat de Arbowet- en regelgeving 
vraagt van de Arbokerndeskundige A&O. Zodra de deelnemers zijn ingeschreven voor de 
post-hbo opleiding tot Arbeids- en Organisatiedeskundigen krijgen zij toegang tot de online 
leeromgeving. In de online leeromgeving staan documenten met alle informatie, waaronder 
het opleiding- en examenreglement inclusief alle praktische informatie over de post-hbo 
opleiding A&O.  
  

1.2 Praktijkopdrachten, leerwerk project en portfolio 
De deelnemer maakt na elke collegereeks een praktijkopdracht en een reflectieverslag. De 
deelnemer zorgt ervoor dat de definitieve versies geüpload zijn in zijn/haar port folio in de 
online leeromgeving. De kerndocenten beoordelen de praktijkopdrachten en 
reflectieverslagen van de colleges. De kerndocenten uploaden de beoordelingsdocumenten 
in de portfolio van de deelnemer.  
 
Voor het leerwerk project dienen de deelnemers een voorstel in binnen 3 maanden na 
aanvang van de opleiding. Dit voorstel met daarin relevante A&O projecten of 
adviestrajecten met het verslag zijn onderdeel van de portfolio. Wanneer het verslag met een 
voldoende is beoordeeld zal de kerndocent de beoordeling eveneens uploaden in het 
portfolio van de deelnemer.  
 
De deelnemers zijn klaar voor het examengesprek wanneer aan de volgende criteria is 
voldaan: 

1. De praktijkopdrachten (incl. Reflectie) zijn gemiddeld met een voldoende beoordeeld. 
Voor de kerncolleges is de beoordeling afgesloten met minimaal het cijfer zes.  

https://www.ciio.nl/
https://www.mijncertificatie.nl/certificeringen/arbokerndeskundige-arbeidshygiene-arbeids-organisatiekunde-hogere-veiligheidskunde/
https://www.mijncertificatie.nl/certificeringen/arbokerndeskundige-arbeidshygiene-arbeids-organisatiekunde-hogere-veiligheidskunde/
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2. Het leerwerk project is beoordeeld met een voldoende. 
3. De deelnemer heeft minimaal 80% van de colleges bijgewoond. 
4. De deelnemer heeft minimaal 2 gesprekken gevoerd met de mentor. 

 

1.3 Het examengesprek   
De deelnemers krijgen de gelegenheid om het examengesprek te beginnen aan de hand van 
een tweetal beargumenteerde stellingen of uitspraken. Indien ze daar gebruik van willen 
maken dienen ze tijdens het examen een korte notitie met deze stellingen te overleggen 
(viervoud, 1 voor de administratie) van liefst niet meer dan 1 maar hooguit twee pagina's A4.  
  
Het staat de examinatoren vrij om in te gaan op de persoonlijke beroepservaringen en 
perspectieven van de individuele deelnemers.  
 
De examen gesprekken duren 1 uur. Het examengesprek is 45 minuten, evaluatie en 
beoordeling door de externe examinatoren 15 minuten. Na 45 minuten wordt de deelnemer 
gevraagd het examenlokaal even te verlaten. Na 10 minuten wordt de deelnemer 
binnengeroepen en wordt de beoordeling aangegeven en toegelicht.  
 
Indien sprake is van de beoordeling "onvoldoende" nemen de examinatoren contact op met 
een van de kerndocenten. De kerndocent bespreekt dan de beoordeling en de herexamen-
mogelijkheden met de deelnemer.  
 
Examen-aspecten:  
De examenbeoordeling bevat de volgende onderdelen  
1 - Kennis (eindtermen komen overeen met de eisen gesteld aan de Arbokerndeskundige 
A&O en CMC)  
2 - Competenties en vaardigheden (eindtermen komen overeen met de kerntaken A&O en 
CMC)  
3 - Argumentatie-niveau tijdens het examen (niveau voldoet aan minimaal HBO)  
  
Deze leiden samen tot een eindoordeel.  
 

1.4 De regeling van het eindexamen  
Het eindexamen wordt afgenomen met handhaving van de eisen zoals die in 
certificatieschema worden gehanteerd:  
• De examinatoren hebben geen relatie met de opleiding in de rol van docent, gastspreker, 

collega, klant, opdrachtgever van de deelnemers of anderszins;  
• Het formele eindexamen bestaat uit een gesprek van een uur;  
• De examinatoren worden over de eindtermen en de procedure van het examen ingelicht 

door de inhoudelijk coördinator; 
• De examinatoren krijgen via de online leeromgeving de beschikking over het CV van de 

deelnemer, diens praktijkopdrachten, reflectieverslagen, mentorverslagen en de 
samenvatting van alle beoordelingen (de cijfers); 

• De examinatoren zijn vrij in hun vragen, zij het dat die wel gebonden zijn aan de 
eindtermen;  

https://www.europass.nl/eqfnlqf/
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• De deelnemer mag een of twee korte schriftelijke stellingen of aandachtspunten 
meenemen waaruit kan blijken welk kennis/handelingsgebied zijn/haar bijzondere 
belangstelling heeft. De examinatoren zijn echter niet verplicht daarop in te gaan;  

• De examinatoren beoordelen na vertrek van de deelnemer de geëxamineerde op de 
eindtermen, geconcentreerd op zowel de kenniskant als de competenties. Dat wil zeggen 
dat de deelnemer blijk moeten geven van een boven het niveau van toepassen liggende 
beheersing van theorie en praktijk: als algemeen criterium geldt het kunnen maken van 
zelfstandige en goed beargumenteerde beoordelingen en keuzes die verder gaan dan 
hbo-niveau; 

• De examinatoren presenteren hun oordeel aan de deelnemer en geven een kort verslag 
met behulp van een examenformulier; 

• De examinatoren delen hun bevindingen mee aan de examencommissie; 
• De commissie vraagt hen of de examens overeenkomstig de hierboven genoemde regels 

is verlopen (voldoende voorinformatie, rustige examenplek, gespreksfeer, niveau, 
eensgezindheid);  

• De klachtenregeling is ook op het examen van toepassing; 
• Deelnemer en examinatoren worden op de hoogte gebracht van het gegeven dat de 

certificerende instelling zonder voorafgaand bericht de examens mag bijwonen. Dit kan 
ook gelden voor leden van de examencommissie.  

 

1.5 Portfolio   
Zowel de deelnemer als Hollands College zijn verplicht het portfolio (een examendossier in de 
leeromgeving van Hollands College) op te bouwen bestaande uit:  

o Het formulier voor beoordelingen (beoordelingsmatrix); 
o Het ontwikkelplan van de deelnemer;  
o Alle reflectieverslagen;  
o Alle praktijkopdrachten van de colleges; 
o Leerwerkproject (stage) plan en verslag; 
o De verslagen van de mentorgesprekken.  

  
Daarnaast dient Hollands College ook alle eerdere versies van praktijkopdrachten te 
archiveren. De reden daarvoor is dat zodoende inzicht kan worden verkregen in de wijze van 
beoordelen en stimulerend adviseren van de beoordelende (kern)docent.  
Door de opleiding worden de praktijkopdrachten gedurende vijf jaar gearchiveerd. De 
beoordelingen worden blijvend gearchiveerd.  
   
1.6 Onderdelen examen van de opleiding  
Het examen van de opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:  

• Praktijkopdrachten per college  
• Presentaties en presentie tijdens de colleges  
• Reflectieverslagen 
• Leerwerk opdracht (stage)  
• Eindpaper (optioneel)   
• Examen (eindgesprek)  

   



Hollands College uittreksel van het opleidings- en examenreglement 2023 – 2024  

1.7 Beoordeling  
• De beoordeling van de examenonderdelen wordt uitgedrukt in de cijfers 1 tot en met 

10. Daarbij staat 10 voor uitmuntend, 9 voor zeer goed, 8 voor goed, 7 voor ruim 
voldoende, 6 voor voldoende, 5 voor twijfelachtig, 4 voor onvoldoende, 3 voor zeer 
onvoldoende, 2 voorslecht en 1 voor zeer slecht. Bij de beoordeling worden de 
verschillende aspecten die aan de orde komen gewogen (zie toets criteria in de 
beoordelingsformulieren);  

• De deelnemer is geslaagd wanneer hij gemiddeld (voor de colleges 3, 4 en 5 mag 
geen onvoldoende verkregen zijn) een beoordeling met tenminste het cijfer 6 
(afgerond) heeft behaald en een voldoende heeft behaald voor het formele examen 
aan het einde van de opleiding.  

• De deelnemer is cum laude geslaagd wanneer hij voor de examenonderdelen een 
gemiddelde beoordeling van tenminste het cijfer 8 (niet afgerond) heeft behaald. Dit 
resultaat wordt aangetekend op de cijferlijst die de deelnemer bij het getuigschrift 
wordt uitgereikt.  

 

1.8 Examencommissie  
• De leden van de examencommissie worden benoemd door de onderwijscommissie 

van Hollands College.   
• De examencommissie vervult een belangrijke rol bij het vaststellen of een deelnemer 

voldoet aan de eisen die horen bij het niveau van de opleiding. Bovendien borgt ze de 
kwaliteit van toetsen. 

 

1.9 Toets commissie en examinatoren 
• De leden van de toets commissie worden benoemd door de examencommissie. 
• De toets commissie heeft tot taak: Het uitvoeren van het examen en het beoordelen 

van het niveau van kennis en competenties van de examendeelnemer.  
 

1.10 Deelname aan praktijkopdrachten  
• De deelnemer is gerechtigd tot deelname aan de praktijkopdrachten uitsluitend onder 

de voorwaarde dat hij voor minimaal 80% van de tijd heeft deelgenomen aan de 
daaraan telkens voorafgaande cursorische onderdelen van het examen. Deelname 
aan zowel het cursorisch gedeelte als de praktijkopdrachten is verplicht.  

 

1.11 Rooster en herkansing  
• Uiterlijk bij aanvang van de opleiding wordt door de onderwijscommissie een 

jaarplanning (rooster) vastgesteld. In de jaarplanning zijn vermeld de data en locatie 
van de afzonderlijke opleiding onderdelen.  

• M.b.t. het indienen van praktijkopdrachten behorende tot een bepaalde college is 
bepaald dat deze moeten worden ingediend binnen 3 maanden van de laatste dag 
van het betreffende college. In de jaarplanning staan de geadviseerde inleverdata 
voor de praktijkopdrachten. 

• Op verzoek van de deelnemer kan de examencommissie deze in bijzondere gevallen 
toestemming verlenen om van de in de jaarplanning gestelde data af te wijken. Nadat 
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de onderwijscommissie hiertoe van de deelnemer een met redenen omkleed, 
schriftelijk verzoek heeft ontvangen, neemt de opleidingscoördinator een besluit, na 
overleg met de voor het onderdeel verantwoordelijke kerndocent(en). Van dit besluit 
wordt de deelnemer tijdig schriftelijk in kennis gesteld.  

• Voor elk opleiding onderdeel (college) wordt tijdens de looptijd van de opleiding één 
herkansingsmogelijkheid geboden. Deze herkansing vindt plaats in overleg met de 
voor het betreffende onderdeel verantwoordelijke kerndocent(en), doch in geval 
binnen zes weken na de bekendmaking van de voor het betreffende onderdeel 
behaalde resultaat.  

 

1.12 Bekendmaking Resultaten en Inzage  
• De beoordeling van een opleiding onderdeel (college) wordt uiterlijk binnen 10 

werkdagen na de datum waarop het onderdeel is afgelegd schriftelijk/per mail aan 
de deelnemer meegedeeld.  

• Tijdens de bekendmaking van het resultaat krijgt de deelnemer een schriftelijke 
onderbouwing op zijn werk alsmede op de normen aan de hand waarvan de 
beoordeling heeft plaatsgevonden.   

  

1.13 Onregelmatigheden  
• Indien een examinator constateert of vermoedt dat een deelnemer zich ten aanzien 

van een onderdeel van praktijkopdrachten of andere opleiding-onderdelen aan enige 
onregelmatigheid heeft schuldig gemaakt, deelt de kerndocent zulks terstond aan de 
deelnemer mede en neemt deze het werk van de deelnemer in, inclusief eventuele 
bewijsstukken.  

• Zo spoedig mogelijk na afloop van het onderdeel waarbij de onregelmatigheid is 
geconstateerd, stelt de betreffende kerndocent een schriftelijk verslag op en 
overhandigt hij dit verslag aan de voorzitter van de onderwijs- en examencommissie.  

• Afhankelijk van de ernst van de onregelmatigheid kan de voorzitter van de 
examencommissie de volgende voorziening treffen:  
o Het betreffende onderdeel wordt niet geldig verklaard;  
o De deelnemer wordt voor een jaar uitgesloten van deelname aan één of meer  

Opleiding onderdelen, zonder restitutie van college gelden.  
o Alvorens een beslissing te nemen in gevolge Artikel 9.3 hoort de voorzitter van de 

onderwijscommissie onderscheidenlijk de deelnemer en de betrokken docent. De 
voorzitter deelt zijn beslissing onverwijld mede aan de deelnemer, zo mogelijk 
mondeling en in elk geval schriftelijk.  

o De voorzitter van de onderwijscommissie maakt van zijn beslissing en van de 
gronden waarop deze beslissing is genomen onverwijld rapport op.  

  

1.14 Overmacht  
• De deelnemer die naar het oordeel van de onderwijscommissie door overmacht niet 

aan enig opleiding onderdeel kan deelnemen, wordt in de gelegenheid gesteld om 
onder door de commissie te stellen voorwaarden en op door de commissie te 
bepalen wijze het betreffende onderdeel alsnog af te leggen.  
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1.15 Beroepsrecht  
• De deelnemer, die van oordeel is dat inzake de beoordeling van enig 

examenonderdeel niet is gehandeld in overeenstemming met de bepalingen van 
deze regeling, kan Hollands College verzoeken om een voorziening te treffen.  

• Het verzoek om een voorziening wordt schriftelijk en met redenen omkleed binnen 30 
dagen na de bekendmaking van de in het vorige lid bedoelde beoordeling ingediend 
bij de opleidingscommissie.   

 

1.16 Klachtrecht  
• Als een deelnemer denkt benadeeld te zijn door handelingen of besluiten van   

een medewerker of deelnemer heeft hij het recht de directie te verzoeken een 
voorziening te treffen.  

• Als een deelnemer een klacht heeft over Hollands College kan deze (eventueel op 
informele en vertrouwelijke wijze) worden voorgelegd aan de secretaris van de 
examencommissie.  (klachtenprocedure)  

  

1.17 Getuigschrift  
• Ten bewijze van het feit, dat het examen met goed gevolg is afgelegd, wordt door de 

examencommissie een getuigschrift uitgereikt aan de deelnemer. Het getuigschrift 
wordt ondertekend door de voorzitter/secretaris van de examencommissie en de 
voorzitter van de opleidingscommissie.   

• Op het getuigschrift worden de tot het examen behorende onderdelen vermeld.  
• Bij de uitreiking van het getuigschrift wordt aan de deelnemer een afzonderlijke 

cijferlijst verstrekt.  

 

1.18 Wijzigingen en Inwerkingtreding  
• Het recht tot wijziging van de onderwijs- & examenregeling is voorbehouden aan de 

onderwijscommissie.  
• Gedurende de opleiding zal de voor de betreffende deelnemers geldende regeling 

niet worden gewijzigd, tenzij de belangen van deelnemers hierdoor redelijkerwijs niet 
worden geschaad.  

• Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2023.  
 
  

https://hollandscollege.nl/wp-content/uploads/2022/12/Klachtenregeling_Hollands_College_versieV2_op_site.pdf

