Stichting BNK-Kleurdeskundigen

Hattemerbroek

Examenreglement CEK 2015/2016
CEK
Het Centraal Examenbureau voor de Kleurenbranche (CEK) is een onderdeel van Stichting BNK, de
beroepsorganisatie voor Nederlandse Kleurdeskundingen. Het CEK is een onafhankelijk instituut dat
deelnemers examineert en certificeert. Het CEK draait financieel zuiver op de inkomsten van de examens
en herexamens. (Her)examens worden tegen kostprijs georganiseerd.
Aanvraag examen
Studenten van de Nederlandse Kleurenschool worden automatisch aangemeld voor het examen.
Studenten van andere onderwijsinstellingen worden aangemeld door hun eigen instelling. Tijdens de
opleiding wordt u door het CEK geïnformeerd over het tijdstip van het examen. Voor deelname aan het
examen gelden toelatingseisen, die u verderop in dit reglement aantreft.
Aanvraag herexamen
Als een kandidaat een herexamen wil afleggen, mits in de mogelijkheid is voorzien, dan dient hij een
kopie van de cijferlijst (van de betreffende opleiding) toe te sturen tezamen met het aanmeldingsformulier.
Deze formulieren en het verschuldigde herexamengeld dienen uiterlijk één week voor de
(her)examendatum in ons bezit te zijn. Als dit niet het geval is, kan de aanvraag niet meer voor de
geplande herexamendatum verwerkt worden. De kandidaat moet dan wachten tot het volgende
halfjaarlijkse herexamen, hij kan dan alsnog het gewenste herexamen afleggen.
Afmelding voor een (her)examen
Tot 2 weken voordat het (her)examen plaatsvindt, kan de examenkandidaat zich kosteloos schriftelijk
terugtrekken voor het examen. Als de (her)examenkandidaat binnen 2 weken voor het (her)examen zijn
aanmelding intrekt, wordt het volledige examengeld in rekening gebracht.
Examenprogramma
Het examen bestaat in de regel uit een theorie-, praktijkopdrachten en eventueel uit een Proeve van
bekwaamheid met portfolio assessment. Tijdens de praktijkopdrachten zullen (afhankelijk van de
opleiding) enkele praktijkwerkstukken ingeleverd moeten worden. Het theoriegedeelte is opgebouwd uit
verschillende onderdelen; hiervoor verwijzen wij u naar de eindtermen van de betreffende opleiding.
Theorie-examen
Het theorie-examen van iedere opleiding is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Het theorie-examen
bestaat voornamelijk uit multiple-choice vragen. Een aantal examens bevat tevens praktijkcasussen. Het
theorie-examen moet gemiddeld met een voldoende (minimaal een 5,5) worden afgerond.
Proeve van bekwaamheid met portfolio assessment
Het Proeve van bekwaamheid met portfolio assessment is bij de meeste opleidingen opgebouwd uit twee
onderdelen; te weten een examenopdracht en de praktijkwerkstukken. Deze onderdelen worden
individueel beoordeeld en moeten beide met een voldoende (minimaal een 5,5) worden afgerond.
Exameneisen
De exameneisen verschillen per opleiding. In de opleidingenmap zijn deze eisen verwerkt. De examens
worden gebaseerd op deze eisen. Uitspraken betreffende deze exameneisen van derden zullen dan ook
beschouwd worden als niet zijnde geldend.
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Examenperiode en examenplaats
Het examen wordt aan het eind van de betreffende opleiding afgenomen. U wordt geïnformeerd over de
plaats waar het examen wordt afgenomen. Ieder half jaar organiseert het CEK een herexamenronde voor
het afleggen van gemiste examens, dan wel voor het afleggen van een herexamen. Kandidaten die
hiervoor in aanmerking komen, krijgen hierover automatisch bericht.
(Her)examengeld
Het (her)examengeld voor Kleurkunde bedraagt € 110 per (her)examen. Het (her)examengeld voor de
andere registeropleidingen bedraagt € 180,00 voor een (her)examen. Stichting BNK factureert het
examengeld. Het examengeld moet minimaal een week voor aanvang van het examen betaald zijn.
Toelatingseisen
De kandidaat kan alleen deelnemen aan een examen, mits hij niet langer dan 12 maanden geleden heeft
deelgenomen aan de opleiding en minimaal 80% van de lessen aanwezig is geweest en hij alle examens
van de voorgaande modules met goed gevolg heeft afgelegd. Tevens dienen alle leswerkstukken
ingeleverd te zijn uiterlijk op de laatste lesdag. Wanneer deze niet uiterlijk op de laatste lesdag zijn
ingeleverd, kan deelname aan het examen worden ontzegd. De laatste les dient verplicht gevolgd te
worden. Wanneer een kandidaat deze les niet heeft gevolgd, wordt zijn deelname aan het examen
ontzegd.
Een herexamen, mits in de mogelijkheid is voorzien, moet binnen 12 maanden na het eerste examen
worden afgelegd. De examenkandidaat kan maximaal één herexamen per opleiding afleggen. Zowel het
examen als het herexamen moeten binnen een jaar na afronding van de opleiding hebben
plaatsgevonden.
Uitslagregeling
De volgende voorwaarden gelden ten aanzien van de afronding per module (tentamens):
Elke module moet afgesloten worden met een gemiddeld cijfer van minimaal een 5,5
En de cijfers per onderdeel mogen nooit lager zijn dan een 5,0 (dit betekent dat de uitslag
„gezakt‟ is bij een 4,9 of lager op een onderdeel, ook al is er sprake van een gemiddelde van 5,5)
De examenkandidaat is geslaagd als hij voor het examen minimaal een 5,5 (voldoende) behaalt.
De uitslag van het (her)examen wordt uiterlijk vier weken na het examen bekendgemaakt. Deze
bekendmaking gebeurt uitsluitend schriftelijk. Eventuele opmerkingen kunnen schriftelijk worden
gezonden aan het secretariaat van het CEK, Leeuwerikstraat 22, 8094 AK Hattemerbroek. Het
(her)examen ligt tot 12 maanden na examendatum ter inzage op het secretariaat. De examenkandidaat
dient een verzoek hiertoe schriftelijk in te dienen met vermelding van de betreffende opleiding.
(Her)examenstukken
Alle (her)examenstukken, zowel het theorie-examen als praktijkwerkstukken, worden (blijven) eigendom
van het CEK. Deze liggen gedurende 12 maanden ter inzage op het secretariaat en zullen daarna
vernietigd worden.
Diploma-uitreiking
Tweemaal per jaar zal een diploma-uitreiking worden georganiseerd voor die kandidaten die een
opleiding succesvol hebben doorlopen.

nb: in plaats van “kandidaat / hij” gelieve u ook te lezen “kandidate / zij”
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