Examenprogramma PHB Onderwijs
1.
Geldigheid
Dit examenprogramma is geldig vanaf 1 januari 2018.

2.
Exameneisen
Het examen en de onderliggende exameneisen voor de Permanente Her- en Bijscholing Domein 3
Onderwijs zijn gebaseerd op de functie-informatie en functieomschrijving medewerker Leerplicht /
RMC zoals opgenomen in het visiedocument De boa onderwijs - Opleiding nieuwe stijl voor de
leerplichtambtenaar, Visie 2012. De exameneisen zijn opgenomen in een apart document, maar
maken onverkort deel uit van dit examenprogramma.

3a.
Examenonderdelen
Het PHB-programma dat onder verantwoordelijkheid van de Examencommissie ExTH wordt
afgenomen bestaat uit de volgende examenonderdelen:

Naam examenonderdeel

Cesuur

Toetsvorm(en)

Aantal
items

Tijdsduur
(in minuten)

Wettelijke Kaders Onderwijs
Generiek (WKOG)

55% met
gokkans
correctie

Gesloten vragen

50

60

Wettelijke Kaders Onderwijs
Specifiek (WKOS)

55% met
gokkans
correctie

Gesloten vragen

50

80

100%*

Vaardigheid

1

30

100%*

Open werk

1

30

100%*

Open werk

1

45

100% *

Interview

1

15

Sanctionerend Optreden

Methodische Aanpak
Schoolverzuim (MAS)



Op de cruciale beoordelingspunten
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3b.
Toelichting
Geadviseerd wordt eerst de theoretische onderdelen af te sluiten alvorens men opgaat voor de
praktijkonderdelen. Het is met name raadzaam het examenonderdeel Wettelijke Kaders Specifiek af
te sluiten alvorens men het examenonderdeel MAS aflegt. Dit is een advies en geen verplichting.
Het ‘open werk’ bij het onderdeel Sanctionerend Optreden bestaat uit het verwerken van het
verhoorgesprek in een proces-verbaal. Het format proces-verbaal betreft het model proces-verbaal
Leerplicht opgenomen in de Methodische Aanpak Schoolverzuim.
Het ‘open werk’ bij het onderdeel MAS bestaat uit het analyseren van een aangeboden casus
op grond van de (fasen uit de) MAS, het bepalen van een plan van aanpak en het kunnen
onderbouwen hiervan.

4.
Vooropleidingseisen
Er zijn geen vooropleidingseisen geformuleerd.

5.
Extranei
Er is geen extraneusregeling geformuleerd.

6.
Aanmelding
De aanmelding voor het examen dient plaats te vinden via de website.

7.
Examenlocatie
De examens worden afgenomen op een door de exameninstelling ExTH aangewezen locatie.

8.
Toegestane hulpmiddelen
Indien noodzakelijk worden deze verstrekt door de exameninstelling ExTH.

9.
Beoordeling
De beoordeling van de examenonderdelen Sanctionerend Optreden en Methodische Aanpak
Schoolverzuim wordt uitgedrukt in een driepuntschaal, te weten:
onvoldoende – voldoende – goed.
De beoordeling van de examenonderdelen Wettelijke Kaders Generiek en Wettelijke Kaders Specifiek
wordt uitgedrukt in hele cijfers uit de reeks 1 – 10, waarbij de cijfers de volgende betekenis hebben:
10 uitmuntend
9 zeer goed
8 goed
7 ruim voldoende
6 voldoende
5 bijna voldoende
4 onvoldoende
3 zeer onvoldoende
2 slecht
1 zeer slecht
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10.
Periode waarbinnen de uitslag bekend wordt gemaakt
Zie de Algemene voorwaarden.

11.
Wijze waarop de uitslag wordt meegedeeld
Zie de Algemene voorwaarden.

12.
De geldigheidsduur van behaalde resultaten
Behaalde resultaten van de onder 3a. genoemde examenonderdelen behouden hun geldigheid
gedurende 5 jaar.

13.
Herexamen
Indien een kandidaat een examenonderdeel niet heeft behaald, wordt hij in de gelegenheid gesteld
herexamen af te leggen. Hij dient zich hiervoor opnieuw aan te melden. Aan een herexamen zijn
dezelfde kosten verbonden als aan het eerste examen. Het resultaat dat wordt behaald voor een
herexamen, treedt in de plaats van het oorspronkelijke resultaat. Het aantal herexamens is vanuit
ExTH niet gelimiteerd.
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