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In dit document wordt de regelgeving voor de examinering van Engels op een hoger
referentiekaderniveau beschreven. In januari en februari 2017 heeft een internetconsultatie
door OCW plaatsgevonden over de wijziging van de regeling die als doel heeft om het
voorgenomen beleid te kunnen verankeren in het Examen- en kwalificatiebesluit
beroepsopleidingen WEB.

Redenen voor de mogelijkheid om examen af te leggen op een hoger niveau
 Pilotresultaten van het studiejaar 2015-2016 tonen aan dat 87% van de deelnemers in staat is
om een voldoende te halen voor het pilotexamen op het B1-niveau. Uit signalen van mboinstellingen blijkt dat voor de vaardigheden schrijven, spreken en gesprekken voeren
(waarvoor ERK niveau A2 geldt) nog hogere percentages deelnemers een voldoende halen.
Dit leidt tot de conclusie dat er ruimte is voor het kunnen behalen van een hoger niveau door
studenten.
 De mogelijkheid om het examenonderdeel Engels op een hoger niveau af te kunnen leggen
sluit aan bij de wens van de scholen om deelnemers te stimuleren tot verdere
talentontwikkeling en maatwerk te kunnen bieden.
 Aansluiting bij de generieke examenonderdelen Nederlandse taal en rekenen, waarvoor al de
mogelijkheid bestaat om het examenonderdeel op een hoger niveau af te leggen.

Besluiten
 ERK-niveau B1 voor lezen en luisteren en A2 voor schrijven, spreken en gesprekken voeren
worden minimumniveaus.

 Naast het centraal examen op B1-niveau, ook de mogelijkheid om het centraal examen af te
leggen op ERK-niveau B2.

 Instellingsexamens kunnen worden aangeboden op het minimumniveau A2, maar ook op de
hogere niveaus B1 of B2.

 Alle vaardigheden die worden geëxamineerd met het instellingsexamen, moeten op hetzelfde











ERK-niveau worden afgelegd. Welke niveaus worden aangeboden, bepaalt de mbo-instelling
zelf. Dit kan A2, B1 of B2 zijn.
De deelnemer kan niet worden verplicht om een examen op een hoger niveau af te leggen en
kan dus zijn diploma nog steeds behalen op basis van de niveaus zoals benoemd onder de
eerste bullet bij besluiten.
Een student moet, voorafgaand aan de start van het generieke examenonderdeel, bij de
examencommissie verzoeken om examen te mogen doen op een hoger niveau. In dat geval
wordt het examen zoals behaald voor het hogere generieke examenonderdeel gebruikt bij de
eindwaardering.
Indien een student voor het centraal examen een cijfer lager dan een 6 heeft behaald, dan
heeft hij of zij recht op tenminste één herkansing voor dit niveau, of het niveau dat past bij het
niveau van zijn beroepsopleiding. Het is aan de instelling zelf om te bepalen of er meer
herkansingen worden aangeboden. Indien een student voor het centraal examen een cijfer
hoger dan een 6 heeft behaald, dan heeft hij of zij recht op tenminste één herkansing, tenzij hij
die voldoende al heeft behaald bij een herkansing.
Bij een herkansing om een hoger cijfer voor het centraal examen te behalen, terwijl al een 6 of
hoger is behaald, mag de deelnemer op zijn verzoek de herkansing op een hoger niveau
afleggen. De examencommissie bepaalt, wanneer voor beide centrale examens ten minste
een 6 is behaald, in overleg met de deelnemer welk cijfer op de resultatenlijst wordt vermeld.
De bepaling heeft geen betrekking op instellingsexamens.
Zak-slaagregeling: voor het examenonderdeel Engels geldt dat ten minste het cijfer 5 moet
zijn behaald en voor het examenonderdeel Nederlandse taal ten minste een 6 of andersom.
Die eindcijfers zijn het rekenkundig gemiddelde van het instellingsexamen en het centraal
examen.
De bepaling dat een 6 moet zijn behaald in het laatste pilotjaar om deze in het eerste centraal
examenjaar in te zetten, wordt losgelaten.
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Voor de mbo-instellingen betekent dit
 Examinering op een hoger niveau dient de deelnemer tijdig aan te vragen overeenkomstig
door de instelling in haar onderwijs- en examenreglement vastgestelde instellingsregels.
o Deze toestemming is niet vereist wanneer een deelnemer al een cijfer 6 of hoger voor
het centraal examen van het desbetreffende examenonderdeel heeft behaald en hij
door gebruik te maken van zijn recht op herkansing een centraal examen op een
hoger niveau wil afleggen.
o In dat geval bepaalt de onderwijsinstelling of de deelnemer ook de kans krijgt zijn
instellingsexamens (alsnog) op een hoger niveau af te leggen.
 Welke niveaus worden aangeboden, naast het generieke minimumniveau, bepaalt de mboinstelling zelf
o Een deelnemer mag een herkansing gebruiken om een centraal examen op een
hoger niveau te maken wanneer hiervoor eerder al een 6 of hoger is behaald. De
examencommissie bepaalt in overleg met de student welk cijfer op de resultatenlijst
wordt vermeld, als voor het centraal examen op beide niveaus een 6 is behaald.
o De bepaling heeft geen betrekking op instellingsexamens . Dat is aan de instelling om
het beleid daarvoor te regelen.
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