Cohortenschema’s ‘Kaders en regelgeving examinering generieke eisen Nederlands, rekenen en Engels’
Mbo niveau
Mbo 1
Niveau 2 en 3
Niveau 2 en 3
Niveau 2 en 3
Niveau 4
Niveau 4
Niveau 4
Niveau 4
Niveau 4

Cohort
Vanaf 2010
Cohorten vanaf 2010
Cohorten vanaf 2012
Cohorten vanaf 2012
Cohort 2010 en 2011
Cohort 2010 en 2011
Cohorten vanaf 2012
Cohorten vanaf 2012
Cohorten vanaf 2012

Studiejaar diplomering
Vóór 2014 - 2015
Vóór 2015 - 2016
In 2015 - 2016
Vanaf 2016 - 2017
Vóór 2014 - 2015
In 2014 - 2015
Vóór 2014 - 2015
In 2014 - 2015
Vanaf 2015 - 2016

April 2013

Schema
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Toelichting
1. De schema’s hebben alleen betrekking op de generieke eisen voor Nederlands, rekenen en Engels, zoals beschreven in deel B van de
kwalificatiedossiers; dus niet op de beroepsspecifieke eisen.
2. In de schema’s vindt u per leergebied (Nederlands, rekenen en (voor niveau 4)Engels) informatie over:
- de wijze waarop de kwalificatie-eisen zijn geformuleerd;
- de examinering;
- de slaag-/zakbeslissing.
3. De schema’s gaan alleen over de cohorten vanaf 2010 (vanaf 2010-2011 zijn de referentieniveaus Nederlands en rekenen van toepassing).
4. De schema’s hebben betrekking op een bepaald cohort (het studiejaar waarin de opleiding start) en het studiejaar van diplomering. Het studiejaar
waarin het diploma wordt behaald is bepalend voor de slaag-/zakbeslissing. Voor studenten die door studievertraging in een later studiejaar hun
opleiding afronden geldt de slaag-/zakregeling van dat studiejaar van diplomering. Het is van belang dat studenten bij de start van de opleiding
hierop worden geattendeerd.
5. In deze schema’s is de kolom over het inspectietoezicht weggehaald. Hiervoor verwijzen we naar het toezichtskader van de inspectie, de
normenbundel en de FAQ-lijst op de website van de inspectie.
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Leergebieden
Nederlands en
rekenen

Schema A – Entreeopleiding (niveau 1) vanaf cohort 2010 (jaar van diplomering niet van toepassing)
Kwalificatie-eisen
Examinering
Slaag-/zakbeslissing
Referentieniveau 2F

Instellingsexamens
De instelling kan (een deel van) de
studenten deel laten nemen aan de
pilotexamens 2F.

Behaalde resultaten voor examens referentieniveaus Nederlands en
rekenen hebben geen invloed op de slaag-/zakbeslissing.
Vanaf 2013-2014 is de instelling verplicht om in elk geval aan studenten
die hebben deelgenomen aan de pilotexamens een bewijs uit te reiken
van de behaalde resultaten.

In 2014 wordt besloten of voor de
entreeopleidingen centrale examens
komen.
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Leergebieden
Nederlands en
rekenen

Schema B - mbo 2 en 3 Cohorten vanaf 2010 en diplomering vóór schooljaar 2015 - 2016
Kwalificatie-eisen
Examinering
Slaag-/zakbeslissing
Referentieniveau 2F

Instellingsexamens
Pilotexamens kunnen worden ingezet als instellingsexamens:
- pilotexamen rekenen (alle domeinen)
- pilotexamen Nederlands (lezen en luisteren)
Voor de overige domeinen van Nederlands (schrijven (inclusief
taalverzorging), gesprekken voeren, spreken) gaat het om
instellingsexamens.

Behaalde resultaten voor examens referentieniveaus
Nederlands en rekenen hebben geen invloed op de slaag/zakbeslissing.
Vanaf 2013-2014 is de instelling verplicht om in elk geval
aan studenten die hebben deelgenomen aan de
pilotexamens een bewijs uit te reiken van de behaalde
resultaten.
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Leergebieden
Nederlands en
rekenen

Schema C - mbo 2 en 3 vanaf cohort 2012 en diplomering in schooljaar 2015 - 2016
Kwalificatie-eisen
Examinering
Slaag-/zakbeslissing
Referentieniveau 2F

Verplichte (centrale) examinering Nederlands

Het eindcijfer voor Nederlands mag niet lager dan een 5
zijn.

Centrale examens op niveau 2F voor lezen en luisteren
Instellingsexamens 2F voor de overige (sub)domeinen van
Nederlands (schrijven (inclusief taalverzorging), gesprekken
voeren, spreken)

Het eindcijfer voor rekenen heeft geen invloed op de slaag/zakbeslissing.

Instellingsexamen voor rekenen.
Pilotexamens rekenen kunnen worden ingezet als
instellingsexamen (alle domeinen).

Voor Nederlands wordt het cijfer van het centrale examen
(= één cijfer met één decimaal) en het cijfer van het
instellingsexamen (= één cijfer met één decimaal)
gemiddeld tot één heel eindcijfer (van 1 – 10). Dit is het
eindcijfer voor het onderdeel Nederlands.
Het behaalde resultaat voor Nederlands wordt vermeld op
de resultatenlijst bij het diploma.
Voor rekenen is de instelling vanaf 2013-2014 verplicht om
in elk geval aan studenten die hebben deelgenomen aan de
pilotexamens een bewijs uit te reiken van de behaalde
resultaten.
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Leergebieden
Nederlands en
rekenen

Schema D - mbo 2 en 3 vanaf cohort 2012 en diplomering vanaf schooljaar 2016 - 2017
Kwalificatie-eisen
Examinering
Slaag-/zakbeslissing
Referentieniveau 2F

Verplichte centrale examens op niveau 2F voor:
Rekenen: alle domeinen
Nederlands: lezen en luisteren

Van de eindcijfers voor Nederlands en rekenen mag er
één onvoldoende zijn (niet lager dan een 5), het andere
eindcijfer moet ten minste een 6 zijn.

Instellingsexamens 2F voor de overige domeinen van
Nederlands (schrijven (inclusief taalverzorging),
gesprekken voeren, spreken)

Voor rekenen is het cijfer van het centrale examen het
eindcijfer (heel cijfer van 1 - 10).
Voor Nederlands wordt het cijfer van het centrale examen
(= één cijfer met één decimaal) en het cijfer van het
instellingsexamen (= één cijfer met één decimaal)
gemiddeld tot één heel eindcijfer (van 1 – 10). Dit is het
eindcijfer voor het onderdeel Nederlands.
De behaalde resultaten voor Nederlands en rekenen
worden vermeld op de resultatenlijst bij het diploma
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Leergebieden
Nederlands en
rekenen

Schema E - mbo 4 cohorten 2010 en 2011 en diplomering vóór schooljaar 2014 - 2015
Kwalificatie-eisen
Examinering
Slaag- /zakbeslissing
Referentieniveau 3F

Instellingsexamens
Pilotexamens kunnen worden ingezet als
instellingsexamens:
- pilotexamen rekenen (alle domeinen)
- pilotexamen Nederlands (lezen en luisteren).

Engels*

Een deel van de mbo-4
kwalificatiedossiers 2011-2012:
Generieke eisen Engels in deel B
van het kwalificatiedossier:
ERK-niveau B1 voor de
vaardigheden lezen en
luisteren
ERK-niveau A2 voor de
vaardigheden spreken,
gesprekken voeren en
schrijven

Voor de overige domeinen van Nederlands
(schrijven (inclusief taalverzorging), gesprekken
voeren, spreken) gaat het om
instellingsexamens.
Instellingsexamens

Behaalde resultaten voor examens referentieniveaus
Nederlands en rekenen hebben geen invloed op de slaag/zakbeslissing.
Vanaf 2013-2014 is de instelling verplicht om in elk geval
aan studenten die hebben deelgenomen aan de
pilotexamens een bewijs uit te reiken van de behaalde
resultaten.

Ten minste 3 van de 5 taalvaardigheden moeten
voldoende worden afgesloten op het vereiste ERK-niveau.
De behaalde resultaten voor Engels kan de instelling
vermelden in een bijlage bij het diploma.

*Een aantal paritaire commissies heeft gehoor gegeven aan het verzoek van OCW om al in kwalificatiedossiers 2011 – 2012 verplichte eisen Engels op te nemen (ongeacht
eisen beroep). Alleen in dat geval is dit onderdeel van het schema van toepassing.
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Leergebied
Nederlands en
rekenen

Schema F - mbo 4 cohorten 2010 en 2011 diplomering in schooljaar 2014 - 2015
Kwalificatie-eisen
Examinering
Slaag-/zakbeslissing
Referentieniveau 3F

Verplichte (centrale) examinering
Nederlands.
Centrale examens op niveau 3F voor lezen
en luisteren
Instellingsexamens 3F voor de overige
(sub)domeinen van Nederlands (schrijven
(inclusief taalverzorging), gesprekken
voeren, spreken).
Instellingsexamen voor rekenen
Pilotexamens rekenen kunnen worden
ingezet als instellingsexamen (alle
domeinen).

Engels*

Een deel van de mbo-4 kwalificaties
2011-2012:

Instellingsexamens

Het eindcijfer voor Nederlands mag niet lager dan een 5 zijn.
Het eindcijfer voor rekenen heeft geen invloed op de slaag/zakbeslissing.**
Voor Nederlands wordt het cijfer van het centrale examen (=
één cijfer met één decimaal) en het cijfer van het
instellingsexamen (= één cijfer met één decimaal) gemiddeld
tot één heel eindcijfer (van 1 – 10). Dit is het eindcijfer voor
het onderdeel Nederlands.
De behaalde resultaten voor Nederlands kan de instelling
vermelden in een bijlage bij het diploma.
Voor rekenen is de instelling vanaf 2013-2014 verplicht om in
elk geval aan studenten die hebben deelgenomen aan de
pilotexamens een bewijs uit te reiken van de behaalde
resultaten.
Ten minste 3 van de 5 taalvaardigheden moeten voldoende
worden afgesloten op het vereiste ERK-niveau.

Generieke eisen Engels in deel B
De behaalde resultaten voor Engels kan de instelling
van het kwalificatiedossier:
vermelden in een bijlage bij het diploma.
ERK-niveau B1 voor de
vaardigheden lezen en
luisteren
ERK-niveau A2 voor de
vaardigheden spreken,
gesprekken voeren en
schrijven.
*Een aantal paritaire commissies heeft gehoor gegeven aan het verzoek van OCW om al in kwalificatiedossiers van 2011 - 2012 verplichte eisen Engels op te nemen
(ongeacht eisen beroep). Alleen in dat geval is dit onderdeel van het schema van toepassing.
** Een student van dit cohort met studievertraging kan nog één studiejaar (2015-2016) het diploma behalen met behoud van de uitslagregel voor Engels van schema F. In
dat geval heeft ook het resultaat voor rekenen invloed op de slaag-/zakbeslissing. Voor Nederlands en rekenen geldt dan het volgende: van de eindcijfers voor de generieke
onderdelen Nederlands en rekenen mag er één onvoldoende zijn (niet lager dan een 5). Het andere eindcijfer moet ten minste een 6 zijn. Bij diplomering na 2015-2016 (of
eerder, mits met toestemming van de student) kan de instelling de student van dit cohort overschrijven in een nieuwer kwalificatiedossier (vanaf 2012-2013) zodat schema
I van toepassing wordt.
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Leergebieden
Nederlands en
rekenen

Schema G - mbo 4 cohorten vanaf 2012 en diplomering vóór schooljaar 2014 - 2015
Kwalificatie-eisen
Examinering
Slaag-/zakbeslissing
Referentieniveau 3F

Instellingsexamens
Pilotexamens kunnen worden ingezet als
instellingsexamens:
- pilotexamen rekenen (alle domeinen)
- pilotexamen Nederlands (lezen en luisteren)
Voor de overige domeinen van Nederlands
(schrijven (inclusief taalverzorging), gesprekken
voeren, spreken) gaat het om instellingsexamens.

Engels

Generieke eisen Engels in deel B van
het kwalificatiedossier:
ERK-niveau B1 voor de
vaardigheden lezen en luisteren
ERK-niveau A2 voor de
vaardigheden spreken,
gesprekken voeren en schrijven.

Instellingsexamens

Behaalde resultaten voor examens referentieniveaus
Nederlands en rekenen hebben geen invloed op de
slaag- /zakbeslissing.
Vanaf 2013-2014 is de instelling verplicht om in elk
geval aan studenten die hebben deelgenomen aan de
pilotexamens een bewijs uit te reiken van de behaalde
resultaten.

Het eindcijfer voor Engels moet ten minste een 5 zijn.
Het behaalde resultaat voor Engels wordt vermeld op
de resultatenlijst bij het diploma
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Schema H - mbo 4 vanaf cohort 2012 en diplomering in schooljaar 2014 - 2015
Leergebieden Kwalificatie-eisen

Examinering

Slaag-/zakbeslissing

Nederlands en
rekenen

Verplichte (centrale) examinering Nederlands
Centrale examens op niveau 3F voor lezen en luisteren

Van de eindcijfers voor Nederlands en Engels mag er één
onvoldoende zijn (niet lager dan een 5). Het andere cijfer
moet ten minste een 6 zijn.

Referentieniveau 3F

Instellingsexamens 3F voor de overige (sub)domeinen
van Nederlands (schrijven (inclusief taalverzorging),
gesprekken voeren, spreken).
Instellingsexamen voor rekenen
Pilotexamens rekenen kunnen worden ingezet als
instellingsexamen (alle domeinen).
Engels

Generieke eisen Engels in deel B
van het kwalificatiedossier:
ERK-niveau B1 voor de
vaardigheden lezen en
luisteren
ERK-niveau A2 voor de
vaardigheden spreken,
gesprekken voeren en
schrijven.

Instellingsexamens

Het eindcijfer voor rekenen heeft geen invloed op de slaag/zakbeslissing.
Voor Nederlands wordt het cijfer van het centrale examen
(= één cijfer met één decimaal) en het cijfer van het
instellingsexamen (= één cijfer met één decimaal)
gemiddeld tot één heel eindcijfer (van 1 – 10). Dit is het
eindcijfer voor het onderdeel Nederlands.
De behaalde resultaten voor Nederlands en Engels worden
vermeld op de resultatenlijst bij het diploma
Voor rekenen is de instelling vanaf 2013-2014 verplicht
om in elk geval aan studenten die hebben deelgenomen
aan de pilotexamens een bewijs uit te reiken van de
behaalde resultaten.
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Leergebied
Nederlands en
rekenen

Schema I - mbo 4 vanaf cohorten 2012 en diplomering vanaf schooljaar 2015 - 2016
Kwalificatie-eisen
Examinering
Slaag-/zakbeslissing
Referentieniveau 3F

Verplichte centrale examens op niveau 3F voor:
Rekenen: alle domeinen
Nederlands: lezen en luisteren
Instellingsexamens 3F voor de overige domeinen van
Nederlands (schrijven (inclusief taalverzorging),
gesprekken voeren, spreken).

Engels

Generieke eisen Engels in deel B
van het kwalificatiedossier:
ERK-niveau B1 voor de
vaardigheden lezen en
luisteren
ERK-niveau A2 voor de
vaardigheden spreken,
gesprekken voeren en
schrijven.

Instellingsexamens*

Van de eindcijfers voor generieke onderdelen Nederlands,
rekenen en Engels mag er één onvoldoende zijn (niet lager
dan een 5), de twee andere eindcijfers moeten ten minste
een 6 zijn.
Voor rekenen is het cijfer van het centrale examen het
eindcijfer (heel cijfer van 1 - 10).
Voor Nederlands wordt het cijfer van het centrale examen
(= één cijfer met één decimaal) en het cijfer van het
instellingsexamen (= één cijfer met één decimaal)
gemiddeld tot één heel eindcijfer (van 1 – 10). Dit is het
eindcijfer voor het onderdeel Nederlands.
De behaalde resultaten voor Nederlands, rekenen en
Engels worden vermeld op de resultatenlijst bij het
diploma.

*Voor Engels wordt vanaf 2017-2018 centrale examinering ingevoerd.
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