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Onderwerp
Generieke eisen
- Nederlands
- rekenen
- Engels (alleen voor
niveau 4)
De eisen zijn vermeld in
deel B van het
kwalificatiedossier
(beroepsgericht) of
hoofdstuk 2 (herziene
kwalificatiestructuur vanaf
2016):
-

-

2F Nederlands en
rekenen voor:
o Niveau 3
o Niveau 2
o Niveau 1
3F Nederlands en
rekenen voor:
o Niveau 4
Engels voor niveau 4:
o ERK-niveau
minimaal B1
voor lezen en
luisteren
o ERK-niveau
minimaal A2
voor
gesprekken
voeren,
spreken en
schrijven

Beroepsspecifieke eisen
Nederlands, rekenen en
MVT
Burgerschap

Cohorten vanaf 2012-2013
Beleid ministerie OCW
- Vrijstelling van examen voor Nederlands en/of Engels is mogelijk in het
geval dat een student binnen twee studiejaren na het studiejaar waarin
hij zijn vorige diploma heeft behaald in een vervolgopleiding wordt
gediplomeerd (op basis van de nominale studieduur). Dat wil zeggen dat
het resultaat nog twee jaar geldig is ná de datum die op het diploma
staat.
- Deze vrijstelling geldt alleen als de student in het betreffende onderdeel
op hetzelfde of op een hoger niveau examen heeft gedaan en daarvoor
minstens het eindresultaat 6 heeft behaald.
- Vrijstelling voor Nederlands is mogelijk voor het gehele examenonderdeel
(centraal examen én instellingsexamen) of voor één van deze twee
onderdelen.
Vrijstelling voor het gehele examenonderdeel is mogelijk als het eindcijfer
op de resultatenlijst 6 of hoger is. (De onderliggende CE- en IE-cijfers zijn
niet relevant.)
- Deze vrijstelling geldt ook als de student in het betreffende onderdeel op
HAVO of VWO examen heeft gedaan en daarvoor minstens het
eindresultaat 6 heeft behaald in het geval van rekenen of Nederlands, of
minstens 5 in het geval van Engels.
- Vrijstelling voor Nederlands en Engels is op basis van HAVO of VWOdiploma is alleen mogelijk voor het gehele examenonderdeel (centraal
examen én instellingsexamen).
- Als een vrijstelling conform regelgeving is verleend, blijft deze vrijstelling
van kracht tot aan het moment van diplomering in de betreffende
opleiding, ook ingeval van studievertraging.
Deelname pilotexamens Engels
- Deelname aan een pilotexamen in het laatste pilotjaar (2016-2017)
voorafgaand aan het eerste jaar van centrale examinering levert voor
Engels een vrijstelling van deelname aan het centraal examen op,
uitsluitend als:
o Het pilotexamen heeft plaatsgevonden nadat de helft van de voor
de deelnemer geldende studieduur is verstreken.
- Het resultaat van het pilotexamen wordt geregistreerd op de
resultatenlijst en telt mee in de berekening van het eindresultaat.
- Als een vrijstelling conform regelgeving is verleend, blijft deze vrijstelling
van kracht tot aan het moment van diplomering in de betreffende
opleiding, ook ingeval van studievertraging.
Uitvoering clusters
- Vrijstelling van onderwijs is aan de clusters.
De student kan nooit worden vrijgesteld voor onderwijs en examinering in
Nederlands, rekenen en Moderne vreemde talen (inclusief Engels) als
onderdeel van het beroep.
Geen vrijstelling voor onderwijs
Per 1 augustus 2012 geldt er een inspanningsverplichting voor burgerschap.
De instelling legt de inspanningseisen voor loopbaan en burgerschap vast.

