Hoe?

2. Wat zijn de regels?
Voor welke groepen
studenten?

Wat is er bepaald
over de afname?

Hoe wordt het resultaat
bepaald?
Hoeveel
herkansingen?

Wat moet ik zelf
regelen?

Wie houdt toezicht?
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Wat is er geregeld op
het gebied van inzage
en beroep?

Zo!

Voor welke groepen studenten?
De centrale examinering start in 2013-2014 voor de niveau-4studenten. In 2014-2015 geldt hetzelfde voor studenten van de
niveaus 2 en 3. Maar is dit ook van toepassing op een student uit
een eerder cohort die studievertraging heeft opgelopen? Om
misverstanden te voorkomen heeft het Steunpunt taal en rekenen
mbo een cohortenschema gemaakt. Voor elk cohort worden, afhankelijk van het moment van diplomeren, per leergebied de kwalifi
catie-eisen, de wijze van examinering en de slaag-zakbeslissing
in kaart gebracht. De meest recente versie van dit cohortenschema
is te downloaden via www.coedossier.nl.

Regels met betrekking tot de afname
De regels voor de afname van de digitale examens zijn vastgelegd
in het protocol voor afname, opgesteld door het CvE. Het protocol
schrijft voor dat de examensfeer en -condities gewaarborgd zijn.
Verder vindt u in het protocol de bepaling dat de instelling verantwoordelijk is voor het voorkomen van fraude, door bijvoorbeeld:
•	erop toe te zien dat er alleen toegestane hulpmiddelen worden
gebruikt;
•	te bewaken dat er geen vragen en antwoorden worden
meegenomen uit de ruimte;
•	ervoor te zorgen dat de kandidaten niet bij elkaar kunnen
afkijken.
Hoe u dat laatste concreet uitwerkt, is aan u. Dit kan bijvoorbeeld
door te zorgen voor voldoende ruimte tussen examenwerkplekken,
het plaatsen van schotten of het toekennen van verschillende
versies aan kandidaten die naast elkaar zitten.
Over het te laat komen is bepaald dat u kandidaten tot 30 minuten
na de start van het examen moet toelaten. Om fraude te voorkomen
mogen kandidaten dat eerste half uur de examenruimte ook niet
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verlaten. Verdere regels over het vroegtijdig verlaten van de
ruimte worden overgelaten aan de instelling.
Het CvE en de onderwijsinspectie zullen de komende periode
gebruiken om ervaringen te verzamelen en op basis daarvan
zonodig meer specifieke regels te stellen.

Moment van afname
Vanuit de gedachte dat taal- en rekenvaardigheden moeten
worden onderhouden en de waarde van het examenresultaat na
verloop van tijd afneemt, mag het centraal examen pas worden
afgenomen als tenminste de helft van de voor de student geldende
studieduur is verstreken. Bij opleidingen korter dan twee jaar
moeten de momenten van afname in de laatste twaalf maanden
worden geprogrammeerd. Voor de regeling omtrent evc-trajecten
zie www.coedossier.nl.

Het Protocol
De regels die van toepassing zijn op de digitale examinering
zijn vastgelegd in het protocol voor afname, opgesteld door
het College voor Examens. Dit protocol is opgenomen in het
Handboek COE, te vinden via www.coedossier.nl.
In het protocol wordt de gang van zaken bij centrale exami
nering vastgelegd, waaronder de condities van de afname, de
te nemen maatregelen bij onregelmatigheden begaan door
deelnemers, het bewaren van het gemaakte examenwerk en de
wijze waarop belanghebbenden kunnen kennisnemen van de
beoordeling ervan.

Zo!

Het Examenbesluit
De voorschriften voor examinering van Nederlandse taal en
rekenen zijn vastgelegd in het Examen- en kwalficatiebesluit.
Deze voorschriften (en een samenvatting ervan in een service
document) zijn te vinden via www.coedossier.nl.

Cohorten waarbij Engels generiek verplicht is (vanaf 2012)
Studenten moeten tenminste een 5, een 6 en een 6 halen (in
willekeurige volgorde) voor Nederlands, rekenen en Engels.
Overgangsregeling: in de eerste twee afnamejaren (2013-2014
en 2014-2015) geldt dat de eindcijfers voor Nederlands, rekenen
en Engels een 5, een 5 en een 6 mogen zijn (in willekeurige volgorde).

Hoe wordt het resultaat bepaald?
De resultaten van de COE’s tellen mee voor diplomering, maar dat
betekent niet dat zowel Nederlands als rekenen voldoende moeten
zijn.
In de eerste plaats wordt het eindcijfer voor Nederlandse taal
bepaald door het gemiddelde van het COE en het instellingsexamen.
Een onvoldoende resultaat voor het COE Nederlands kan dus worden
gecompenseerd door een voldoende resultaat voor het instellingsexamen.
Daarnaast is er in het examenbesluit vastgelegd dat het eindcijfer
van een van beide examens (Nederlands of rekenen) een 5 mag zijn.
Tot slot geldt voor niveau 4 dat vanaf cohort 2012 ook het resultaat
voor Engels gaat meetellen in de slaag-zakbeslissing.
Niveau 2 en 3
Studenten moeten tenminste een 5 en een 6 (in willekeurige
volgorde) halen voor Nederlands en rekenen.
Overgangsregeling: in de eerste twee afnamejaren (2014-2015 en
2015-2016) geldt dat de eindcijfers voor Nederlands en rekenen
beide een 5 mogen zijn.
Niveau 4
Cohorten waarin Engels nog niet verplicht is (2010 en 2011)
Studenten moeten tenminste een 5 en een 6 (in willekeurige
volgorde) halen voor Nederlands en rekenen.
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Herkansingen
De instelling moet in elke opleiding in ieder geval twee gelegen
heden voor afname van de centrale examens programmeren, zodat
studenten de tweede gelegenheid kunnen benutten voor een
eventuele herkansing. Meer herkansingen zijn toegestaan. De
instelling kan bijvoorbeeld beslissen hiertoe de studieduur te
verlengen of, als de student alle andere examens van de andere
onderdelen met een voldoende heeft afgerond, de student in te
schrijven als examendeelnemer.
Mogelijkheden voor talentvolle studenten
Studenten mogen hun tweede poging gebruiken om het eerder
behaalde resultaat te verbeteren.
Daarnaast mogen studenten examen doen op een hoger referentieniveau (3F i.p.v. 2F). Zij kunnen hiervoor een aanvraag doen bij de
examencommissie. Examen doen op een hoger niveau betekent dat
voor Nederlands zowel het COE als het instellingsexamen op het
hogere niveau moet worden gemaakt. Ook geldt de slaag-zakregeling behorend bij het niveau waarop het COE afgelegd wordt.

Zo!

Hoezo Engels?
Vanaf 2012-2013 is Engels een verplicht generiek examenonderdeel voor studenten die starten met een opleiding mbo-4.
Vanaf het cursusjaar 2017-2018 zal er ook een verplicht COE
Engels voor mbo-4 zijn. Tot die tijd wordt Engels geëxami
neerd middels een instellingsexamen of via de pilotexamens
die ter voorbereiding op de COE’s Engels plaatsvinden. Voor
de mbo-4 studenten die starten per 1 augustus 2012 is er een
slaag-zakregeling van kracht, waar ook het resultaat van het
generieke examen Engels deel van uitmaakt.

Wat mag/moet de instelling zelf regelen?
De voorschriften voor examinering van de onderdelen Nederlandse
taal en rekenen zijn vastgelegd in het Examen- en kwalificatie
besluit en in het protocol voor afname van centrale examens.
Uw examenreglement moet in lijn zijn met deze voorschriften.
Daarnaast kan het examenreglement aanvullende bepalingen
bevatten met betrekking tot de COE’s. Denk daarbij aan bepalingen
met betrekking tot het meenemen van een eigen koptelefoon naar
het examen, of regels met betrekking tot het voortijdig verlaten van
de examenruimte. Het is belangrijk om dergelijke aanpassingen zo
snel mogelijk door te voeren; het examenreglement maakt immers
deel uit van de onderwijsovereenkomst die u met uw studenten
afsluit.

Recht van inzage, mogelijkheid beroep
In de examensoftware wordt vastgelegd welke kandidaten op welk
moment aan een examen hebben deelgenomen. Per vraag wordt
bovendien de score aangegeven. De feitelijke vragen en antwoorden
zijn echter niet zichtbaar. Dat betekent dat u niet zonder meer
inzage in het gemaakte examen kunt geven aan een kandidaat die
het niet eens is met de uitslag. In het protocol wordt beschreven
hoe de kandidaat kennis kan nemen van de beoordeling van het
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examen. In de pilotfase, in 2012 en 2013, onderzoekt het CvE op
welke manier de kandidaat inzicht kan krijgen in zijn prestaties
op onderdelen van het examen.

Het toezicht
De examencommissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van
de examens. De onderwijsinspectie ziet toe op de hantering van
het protocol en de kwaliteit van de uitvoering. De wijze waarop dat
toezicht vorm zal krijgen, wordt uitgeprobeerd tijdens de pilot
examens.

