Nederlandse taal en rekenen en Engels na een eerder behaald
diploma of een EVC-procedure
Consequenties regelgeving generieke kwalificatie-eisen Nederlandse taal en
rekenen en Engels voor EVC-kandidaat
Vanaf 1 augustus 2010 gelden voor startende mbo-deelnemers generieke eisen
gebaseerd op de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen ongeacht het
gehanteerde kwalificatiedossier resp. eindtermendocument. Dit is vastgelegd in de wet
Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen.
Vanaf 1 augustus 2012 is voor alle mbo-4 opleidingen bovendien Engels generiek
verplicht opgenomen in de kwalificatiedossiers. Dit is vastgelegd in het besluit van 11
november 2011 tot wijziging van onder meer het Examenbesluit beroepsopleidingen WEB
inzake de beroepsgerichte kwalificatiestructuur.
De bij dit servicedocument behorende matrix biedt EVC-aanbieders en EVC-kandidaten
overzicht van wat deze wetgeving voor hen betekent. In aansluiting op de matrix
hieronder een toelichting gericht op onderwijsinstellingen.
NB. Het gaat in dit document over Nederlandse taal, rekenen en Engels als generieke
vereisten voor diplomering.
Nederlandse taal en rekenen en Engels op EVC-certificaten, gevolgen voor de
mbo-instellingen
Een deelnemer meldt zich met een EVC-certificaat bij een onderwijsinstelling om een
opleiding te volgen met diplomering in 2012-2013 (of later) als doel. De
examencommissie van de instelling moet beoordelen of alsnog een instellingsexamen
Nederlandse taal en/of rekenen en/of (voor mbo-4) Engels noodzakelijk is voor
diplomering. Het besluit valt onder het (examen)toezicht op de onderwijsinstelling door
de inspectie. De examencommissie neemt het besluit op basis van:
- het door de deelnemer behaalde resultaat zoals vermeld op het EVC-certificaat en
- het oordeel van de commissie over de kwaliteit van de meting in de EVC-procedure.
Indien de EVC-aanbieder in de EVC-procedure wil onderzoeken of de kandidaat voldoet
aan de generieke eisen voor Nederlands, rekenen en – indien van toepassing - Engels,
dan is het volgende van belang:
- Zodra de centrale examens voor Nederlands en rekenen verplicht zijn, (voor mbo-4
Nederlands vanaf 2014-2015, rekenen vanaf 2015-2016 en voor mbo-2 en mbo-3
Nederlands vanaf 2015-2016, rekenen vanaf 2016-2017)) is Nederlands deels en
rekenen volledig opgenomen in de centrale examinering en dient het resultaat voor het
instellingsexamen Nederlands in een cijfer te worden uitgedrukt.
- Bij diplomering op basis van kwalificatiedossiers vanaf 2012-2013 moet het resultaat
voor het instellingsexamen generiek Engels in een cijfer worden uitgedrukt.
De examencommissie van de onderwijsinstelling kan besluiten dat een
ervaringscertificaat waarin de resultaten voor Nederlands en Engels (uitgedrukt in een
cijfer) zijn opgenomen, voldoende grond biedt om deelname aan een door de
1

Versie januari 2013

onderwijsinstelling af te nemen instellingsexamen overbodig te maken. Een
ervaringscertificaat kan geen centraal ontwikkeld examen vervangen!
Voordat sprake is van verplichte centrale examinering Nederlandse taal en rekenen geldt
een overgangsregeling: in mbo-2, -3 en -4 moeten de referentieniveaus worden
aangeboden in onderwijs en examinering, maar de resultaten daarvan zijn nog niet van
invloed op diplomering.
Wat betekent deze overgangsregeling voor een deelnemer die zich met een
ervaringscertificaat aanmeldt? In het schema hieronder staat o.a. aangegeven in welke
situaties de examencommissie wat betreft Nederlands en rekenen gedurende de
overgangsperiode kan besluiten tot diplomering zonder verder onderwijstraject of
examinering.
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Eerder behaald diploma, gevolgen voor de mbo-instellingen
Volgens de WEB kan de door het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling ingestelde
examencommissie besluiten over vrijstellingen voor de instellingsexamens. Dit geldt ook
voor de instellingsexamens gebaseerd op de generieke referentieniveaus Nederlandse
taal en rekenen en (vanaf 2012-2013 voor opleidingen van mbo-4) de instellingsexamens
voor de generieke ERK-niveaus Engels. De examencommissie kan dit besluit nemen aan
de hand van bewijsstukken van de deelnemer waarbij aangetoond wordt dat de
exameneisen aan Nederlands en/of rekenen en/of Engels in de reeds genoten opleidingen
overeenkomen met de voor de mbo-opleiding vereiste referentieniveaus Nederlandse taal
en/of rekenen en/of ERK-niveaus Engels.
De Inspectie van het Onderwijs houdt in het kader van het reguliere toezicht op
examinering tevens toezicht op het vrijstellingenbeleid, zodat ook bij het verlenen van
vrijstellingen conform de eisen van het kwalificatiedossier wordt gediplomeerd.
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