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In dit Flitsbericht vindt u informatie over het bewijs pilotexamens en over de pilot
dyscalculie.
Verplichting van bewijs voor COE pilotexamens gaat in per 1 augustus 2014
De minister heeft besloten dat de resultaten op de pilotexamens Nederlandse taal
en rekenen via een gestandaardiseerd bewijs door de instelling aan de student
moeten worden uitgereikt. De verplichting tot het uitreiken van dit bewijs door de
instelling aan de student wordt geregeld via de Regeling gedeeltelijke centrale
examinering Nederlandse taal.
Eind december 2013 en begin januari 2014 heeft de internetconsultatie voor de
Regeling gedeeltelijke centrale examinering Nederlandse taal plaatsgevonden. In
deze internet-consultatie is aan alle belanghebbenden de mogelijkheid geboden om
te reageren op het concept van de regeling, en daarbij ook aan te geven of de
regeling uitvoerbaar is. Op dit moment past OCW de regeling aan naar aanleiding
van de reacties op de internetconsultatie. Zo snel mogelijk daarna wordt deze
gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling zal dan ook worden geplaatst op de
website van het Steunpunt taal en rekenen mbo.
De beoogde datum van inwerkingtreding zoals opgenomen in de regeling die is
aangeboden voor internetconsultatie was 1 april 2014. Uit de reacties op
de internet-consultatie blijkt dat deze datum niet haalbaar is omdat veel
instellingen hun administratie-systemen nog aan moeten passen. Daarom is
besloten om de regeling niet per 1 april 2014, maar per 1 augustus 2014 in werking
te laten treden.
Pilot dyscalculie studiejaar 2013-2014
In het voorjaar van 2013-2014 kunnen mbo-instellingen ervaring opdoen met een
aangepast pilotexamen rekenen voor studenten met dyscalculie of ernstige rekenproblemen. Het gaat hierbij om een examen rekenen met lagere exameneisen. Ook
bij deze pilot geldt dat instellingen in studiejaar 2013-2014 nog niet verplicht zijn
om aan studenten een bewijs van het behaalde resultaat uit te reiken. De
verplichting om een bewijs uit te reiken geldt vanaf studiejaar 2014-2015; voor
studenten die hebben deelgenomen aan de pilots met een aangepast examen
rekenen moet dan op het bewijs worden vermeld dat het resultaat is behaald op een
examen met aangepaste exameneisen.
De pilots vinden plaats binnen het kader van de huidige wet- en regelgeving. Binnen
deze wet- en regelgeving zijn er nog geen beperkingen in doorstroomrechten
vastgelegd. Voor deelnemende studenten is er dus nog geen sprake van beperking
van doorstroomrechten. Wel is van belang dat deelnemende studenten zich
realiseren dat vervolgopleidingen en beroepen die een groot beroep op de
rekenvaardigheid doen, voor hen minder geschikt zijn.
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