Deelname aan pilots in 2012-2013
Profiel van de kandidaten die mogen deelnemen aan pilots 2F en 3F:
Aan de pilotexamens van het studiejaar 2012-2013 mogen de kandidaten aan een mbo opleiding
deelnemen die:
•
•
•

gestart zijn met hun mbo-opleiding op of na 1 augustus 2010 (of studeren volgens een
kwalificatiedossier van 2010-2011 of later),
en die de helft van hun opleidingsduur achter zich hebben (bij een opleidingsduur van twee
jaar of korter geldt dat ze zich in de laatste 12 maanden van hun opleiding bevinden),
en in 2012-2013 of in 2013-2104 hun opleiding afronden.

Voorbeeld van de in aanmerking komende studenten mbo-4 (indien zij gestart zijn in augustus van
het betreffende studiejaar):
Cohort
2010 (aug.)
2011 (aug.)

mbo-4 vierjarig
derdejaars
-

mbo-4 driejarig
derdejaars
tweedejaars
(vanaf P31)

mbo-4 tweejarig

mbo-4 eenjarig

tweedejaars

2012 (aug.)

eerstejaars

Voorbeeld van de in aanmerking komende studenten mbo-2 en mbo-3 (indien zij gestart zijn in
augustus van het betreffende studiejaar):
Cohort
2010 (aug.)
2011 (aug.)

mbo-3 driejarig
derdejaars
tweedejaars
(vanaf P32)

mbo-3 tweejarig
tweedejaars

2012 (aug.)

1
2

mbo-3 eenjarig

P2: okt./nov; P3: jan/febr; P4: mrt/april
P2: okt./nov; P3: jan/febr; P4: mrt/april

mbo-2 tweejarig

mbo-2 eenjarig

tweedejaars
eerstejaars

eerstejaars

Bijzonderheden pilotjaar 2012-2013:
1. In overleg met het ministerie van OCW is besloten dat voor studenten die een driejarige mbo-4
of mbo-3 opleiding zijn gestart in augustus 2011, de afnameperiode in januari/februari 2013 (P3)
beschouwd wordt als een periode die valt in de tweede helft van de opleiding.
2. Studenten die in 2013-2014 hun mbo-4 opleiding afronden, krijgen bij een cijfer van een zes of
hoger op het pilotexamen van 2012-2013, vrijstelling voor het in studiejaar 2013-2014 af te
leggen centraal examen.
N.B. Zie ook het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB (samenvatting van het
Steunpunt, pagina 5, punt 18):
Deelname aan een pilotexamen in het laatste pilotjaar voorafgaand aan het eerste jaar van
centrale examinering levert voor Nederlandse taal en rekenen een vrijstelling van uitsluitend het
centraal examen op als:
- het pilotexamen heeft plaatsgevonden nadat de helft van de voor de deelnemer geldende
studieduur is verstreken;
- voor het betreffende pilotexamen een waardering van ten minste een zes is behaald.
3. Bij afronding van de mbo-4 opleiding in studiejaar 2013-2014 is deelname aan de centrale
examens Nederlandse taal en rekenen verplicht en tellen de resultaten mee voor diplomering
volgens de slaag- zakregeling zoals vastgelegd in het Examen- en kwalificatiebesluit
beroepsopleidingen WEB. Bij het behalen van het mbo-4 diploma vóór 1 oktober 2013 geldt
voornoemde nog niet. In dit geval kan een diploma uitgereikt worden indien de student een
pilotexamen of uitsluitend een instellingsexamen voor de onderdelen Nederlandse taal en
rekenen heeft afgelegd en heeft de waardering ervan met een cijfer lager dan een 6 dan wel
met ‘onvoldoende’ geen gevolgen voor het behalen van het diploma.
4. Onderwijsinstellingen kunnen de pilotexamens 2F en 3F in 2012-2013 inzetten als
instellingsexamen.
5. Onderwijsinstellingen kunnen in pilotjaar 2012-2013 kandidaten 2F en 3F de mogelijkheid voor
herkansing aanbieden (in een volgende periode).
6. Onderwijsinstellingen mogen ook mbo-1 studenten aanmelden voor deelname aan de
pilotexamens 2F. Het gaat dan om mbo-1 studenten waarvan de onderwijsinstelling deze
deelname aan het pilotexamen 2F zinvol vindt. De ervaringen bij mbo-1 worden door CvE
afzonderlijk geëvalueerd. Deelname aan pilots 2F maakt deel uit van een bredere plan van
aanpak voor mbo-1. Hierover zal medio 2012 meer informatie te vinden zijn op de website van
het Steunpunt taal en rekenen mbo.
Over de wijze van aanmelding voor mbo-1 studenten zal in september informatie gegeven
worden door het CvE.

