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Generieke eisen
Engels mbo-4

Mag je MVT geïntegreerd toetsen in

Mag je MVT apart toetsen in contexten

Mag je MVT apart toetsen in contexten die

beroepsgerichte examinering?

gerelateerd aan het beroep?

niet gerelateerd zijn aan het beroep?

In het examen dienen betreffende
vaardigheden voldoende worden

In het examen dienen de betreffende
vaardigheden voldoende worden

Ja, mits de betreffende
vaardigheid/vaardigheden voldoende worden

afgedekt /het te behalen ERK niveau
aantoonbaar wordt afgetoetst. Dit kan

afgedekt /het te behalen ERK-niveau
aantoonbaar wordt afgetoetst. Dit kan in

afgedekt /het te behalen ERK-niveau
aantoonbaar wordt afgetoetst. De instelling is vrij

deel uitmaken van een geïntegreerde

een beroepscontext zijn; de instelling is

om de context te bepalen van de examinering

proeve van bekwaamheid, mits de
beheersing van de ERK-niveaus Engels

vrij om de context te bepalen van de
examinering van de generieke eisen in

van de generieke eisen in deel B.

(met een afzonderlijke
beoordelingsvoorschriften) worden

deel B.

beoordeeld.
Beroepsspecifieke

De vorm en inhoud van de toets

De vorm en inhoud toets moeten passen

Vorm en inhoud toets moeten passen bij

MVT-eisen

moeten passen bij omschrijving MVTeisen in deel C. De instelling bepaalt

bij omschrijving MVT-eisen in deel C. De
instelling bepaalt zelf de keuze voor

omschrijving MVT-eisen in deel C.

zelf de keuze voor apart of
geïntegreerd.

apart of geïntegreerd.

Centrale examinering Engels niveau 4
Engels wordt een verplicht vak in niveau 4 opleidingen en de examinering gaat gefaseerd plaatsvinden via centrale examens, uitgevoerd door het College
voor Examens.
Dit staat in het Actieplan mbo 'Focus op vakmanschap 2011-2015' dat minister Van Bijsterveldt op 16 februari 2011 naar de Tweede Kamer heeft gezonden.
Het is nog niet bekend welk tijdpad gehanteerd wordt voor de verplichtstelling van Engels en de invoering van centrale examinering. Voor de zomervakantie
gaat er een brief van de minister naar de scholen over taal en rekenen. Deze brief zal ook nadere informatie bevatten over de verplichting van Engels voor
mbo niveau 4.
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