BEWIJS EXAMINERING
NEDERLANDSE TAAL EN REKENEN
middelbaar beroepsonderwijs
Niveau van de kwalificatie: ... (mbo-niveau) …
Studiejaar: ... (studiejaar waarin het bewijs wordt uitgereikt) …
De ondergetekenden verklaren dat
... (naam deelnemer) ………………………………
geboren … (geboortedatum) ……………………
aan … (naam instelling) …………………………..

te … (geboorteplaats) ……….

de volgende resultaten heeft behaald.

Generieke examenonderdelen
Nederlandse
Referentieniveau:
taal
Rekenen
Referentieniveau:

Pilotexamen:
Instellingsexamen: *
Pilotexamen

Resultaat
*

Plaats … (plaats van ondertekening) ………

Datum … (datum van ondertekening)…

Namens de examencommissie
… (handtekening) …………………………………….
… (naam) ………………………………………………….
… (functie) ……………………………………………….

Handtekening van de kandidaat
… (handtekening van de kandidaat) …

Doorhalingen en/of wijzigingen maken dit bewijs ongeldig.

Toelichting
In de brief van 19 december 20121 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap aangegeven dat vanaf het studiejaar 2013-2014 de resultaten op de
examens taal en rekenen worden toegevoegd aan de resultatenlijst bij het diploma.
In de brief van 24 april 2013 geeft de minister aan dat het de bedoeling is dat dit
wordt gedaan door middel van het uitreiken van een bewijs. Het voornemen is om bij
ministeriële regeling instellingen te verplichten om een dergelijk bewijs met behaalde
resultaten te verstrekken aan de student als deze heeft deelgenomen aan een
pilotexamen. Deze ‘Regeling nadere voorschriften pilotexamens’ wordt naar
verwachting na de zomer van 2013 gepubliceerd in de Staatscourant.
Voorliggend document en het bijgevoegde format geeft informatie over de eisen die
met de voorgenomen regeling worden gesteld aan het bewijs. Met deze informatie
kunt u uw voorbereidingen treffen.
Waarom een bewijs uitreiken?
In de pilotfase leggen studenten verplicht examens Nederlandse taal en rekenen af
maar worden de behaalde cijfers nog niet meegenomen bij de beslissing tot het
uitreiken van het diploma. Met de regeling wordt aan instellingen verplicht om aan
elke student die heeft deelgenomen aan pilotexamens voor Nederlandse taal of
rekenen, een bewijs uit te reiken van het behaalde resultaat. Dit zodat het
vervolgonderwijs weet waar de student staat en de student wordt gestimuleerd om
te presteren.
Wanneer een bewijs uitreiken?
Voor het bewijs is een format opgesteld, dat ook in de voorgenomen regeling zal
worden opgenomen. De instelling is alleen verplicht om een bewijs uit te reiken als
wordt deelgenomen aan pilotexamens voor Nederlandse taal of rekenen. Als aan
beide pilotexamens wordt deelgenomen, dan dienen beide resultaten te worden
opgenomen. Indien slechts aan één van beide pilotexamens wordt deelgenomen, dan
is alleen de vermelding van het resultaat voor het betreffende pilotexamen verplicht.
In het geval de instelling bij de toetsing van de student geen gebruik heeft gemaakt
van de pilotexamens, maar in plaats daarvan instellingsexamens heeft afgenomen, is
de instelling niet verplicht om een bewijs uit te reiken. Aan instellingen wordt
geadviseerd om ook aan deze studenten een bewijs uit te reiken en daar duidelijk op
aan te geven dat de student heeft deelgenomen aan een instellingsexamen, en niet
aan een pilotexamen.
Eisen aan het bewijs
Als de student heeft deelgenomen aan een of meerdere pilotexamens, dan is de
instelling verplicht de student een bewijs uit te reiken van het resultaat op de
pilotexamens. Op dit bewijs moeten in ieder geval alle voorgeschreven elementen
worden opgenomen.
Als de instelling een resultatenlijst uitreikt aan de student, dan kan het resultaat op
de pilotexamens toegevoegd worden aan die resultatenlijst, zolang alle
voorgeschreven elementen hier opstaan en de tabel met de vermelding van de
resultaten op de pilotexamens los van de overige resultaten wordt gepresenteerd.
Als de student heeft deelgenomen aan de pilotexamens, maar de instelling reikt geen
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resultatenlijst uit, dan dient een bewijs uitgereikt te worden waar ten minste de in
het format voorgeschreven elementen op zijn vermeld.2
Het format voor het bewijs is gebaseerd op de situatie dat aan beide pilotexamens
wordt deelgenomen. De instelling moet in dat geval in ieder geval de in het format
opgenomen onderdelen opnemen op het bewijs, met uitzondering van de met een
asterisk aangegeven onderdelen. De instelling kan ervoor kiezen om deze onderdelen
weg te laten. Aan instellingen wordt geadviseerd om deze onderdelen wél op te
nemen. Het bewijs bevat dan een compleet overzicht van alle relevante resultaten
voor Nederlandse taal en rekenen in één document.
Naast de op het format opgenomen onderdelen, staat het de instelling vrij om
andere relevante onderdelen op te nemen (zoals de naam van de
onderwijsinstelling).
Er worden in de regeling geen eisen gesteld aan het waardepapier waarop het bewijs
wordt gedrukt.
Moment van uitreiken van het bewijs
Het moment van uitreiken van het bewijs is aan de instelling. In ieder geval moet
het bewijs uiterlijk bij beëindiging van de opleiding worden uitgereikt, ongeacht of de
opleiding met of zonder diploma wordt beëindigd.
Aan instellingen wordt geadviseerd om het bewijs gelijktijdig uit te reiken met het
behaalde diploma en de resultatenlijst, maar dit is niet verplicht.
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Aan studenten die zijn ingeschreven op een kwalificatiedossier dat is vastgesteld na 1 januari 2012, en
die diplomeren na 1 augustus 2013, is het verplicht om een resultatenlijst uit te reiken, zoals beschreven
in de Regeling modeldiploma mbo. Ook hierop moeten de resultaten van de pilotexamens los van de
overige resultaten worden gepresenteerd.

