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In dit document wordt een toelichting gegeven op de belangrijkste wijzigingen van het Examen- en
kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB, met het besluit van 11 november 2015 en de
wijzigingen in de Regeling modeldiploma mbo, met de regeling van 24 oktober 2015, beide
gepubliceerd op 24 november.

Wijziging van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB
De wijzigingen in het wijzigingsbesluit zijn deels tijdelijk, en deels structureel. De tijdelijke wijzigingen
gelden zolang de hoogte van het resultaat niet bepalend is voor het behalen van het diploma en
zullen daarna vervallen. De structurele wijzigingen zijn permanent.
De structurele wijzigingen betreffen het centraal examen ER en de herkansingsmogelijkheden. De
tijdelijke wijzigingen betreffen de uitslagbepaling van Nederlandse taal en rekenen (en Engels in mbo
4).

Centraal examen ER
Er komt een centraal examen ER voor het onderdeel rekenen. Hierbij wordt het referentieniveau
in aanmerking genomen dat voor de betreffende beroepsopleiding is vastgesteld, maar de
opgaven zijn zodanig aangepast dat zij beter geschikt zijn voor deelnemers met ernstige
rekenproblemen.
De examencommissie informeert een deelnemer tijdig voor de eerste gelegenheid over de
mogelijkheid van het afleggen van het centraal examen ER, alsmede over de mogelijke gevolgen
van het afleggen van dit examen voor doorstroom naar vervolgonderwijs of arbeidsmarkt.
Indien de examencommissie er, op verzoek van de student, in toestemt kan de student in plaats
van het centraal examen rekenen het centraal examen ER afleggen.
De voorwaarden voor het afleggen van het centraal examen ER zijn:
o De deelnemer heeft aantoonbaar ernstige problemen met de beheersing van de vereiste
rekenvaardigheden;
o Dit is in ieder geval aantoonbaar indien de deelnemer:
 zich heeft ingespannen de vereiste rekenvaardigheden te leren;
 daarbij gebruik heeft gemaakt van de door de instelling geboden extra
ondersteuning, en
 hij desondanks aanhoudend onvoldoende resultaten laat zien.
NB: Op www.examenbladmbo.nl is meer informatie te vinden over het centraal examen ER en de
hulpmiddelen die bij dit examen zijn toegestaan. Hier zijn eveneens voorbeeldexamens te vinden.
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Herkansingen
Indien een deelnemer een examen op een hoger niveau heeft afgelegd dan voor zijn opleiding
vereist is, dan heeft hij recht op herkansing op het niveau van de desbetreffende
beroepsopleiding.
Indien een deelnemer ten minste het cijfer 6 heeft behaald voor het centraal examen dan kan hij
één keer herkansen. Deze herkansing mag ook op een hoger niveau plaatsvinden.
Indien een deelnemer het centraal examen ER heeft afgelegd en daarvoor ten minste het cijfer 6
heeft behaald, dan is herkansing ook mogelijk op het centraal examen 2F of 3F.
Indien zowel het centraal examen als het centraal examen ER voor rekenen is afgelegd of het
examenonderdeel Nederlandse taal of rekenen mede op een hoger niveau is afgelegd, bepaalt
de examencommissie in overleg met de deelnemer welk cijfer wordt gebruikt voor het bepalen
van de eindwaardering.
NB: Het is dus mogelijk dat studenten herkansen op een hoger of lager niveau dan waarop zij het
eerste examen hebben gedaan. Ook is het mogelijk om na afname van een examen ER te herkansen
op een examen 2F of 3F of andersom.

Overgangsbepaling uitslagregeling
De uitslagregeling wordt als volgt gewijzigd:
Voor mbo-2 en -3 opleidingen die zijn gestart na 1 augustus 2012 geldt dat bij diplomering vanaf
schooljaar 2015-2016 voor Nederlandse taal ten minste een 5 moet zijn behaald, en het
examenonderdeel rekenen moet zijn afgelegd.
Voor mbo-4 opleidingen die zijn gestart na 1 augustus 2010 geldt dat bij diplomering vanaf
schooljaar 2014-2015 voor Nederlandse taal en Engels, ten minste een 5 en een 6 moet zijn
behaald (in willekeurige volgorde), en het examenonderdeel rekenen moet zijn afgelegd.
NB: Het rekenexamen is vanaf 2015-2016 verplicht voor alle mbo-4 studenten en vanaf 2016-2017
voor alle mbo-2 en -3 studenten. Het resultaat wordt vermeld op de resultatenlijst volgens de
Regeling Modeldiploma mbo (zie hieronder).

Wijziging Regeling modeldiploma mbo in verband met de invoering van het centraal
examen ER

Generieke examenonderdelen
Indien het centraal examen ER voor het onderdeel rekenen is afgelegd, wordt dit op de
resultatenlijst vermeld door bij ‘Referentieniveau’ in plaats van het referentieniveau 2F of 3F,
‘2ER’ of ‘3ER’ te vermelden.
NB: Rekenen (2F, 3F, 2ER of 3ER) blijft vermeld worden in de tabel bij de generieke onderdelen, ook in
de periode dat het diploma kan worden behaald, ongeacht het resultaat voor het centraal examen
rekenen.
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