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Inzage en openbaarmaking
Verder werd aangekondigd dat zowel studenten als docenten vanaf het studiejaar 
2015-2016 (vanaf periode 2) na afloop van de examenperiode de mogelijkheid 
krijgen om het gemaakte rekenexamen in te zien. Daarnaast zullen op 1 juli 2016  
de 2F- en 3F-rekenopgaven van het studiejaar 2015-2016 openbaar worden gemaakt 
via een website.

Wat zijn de afspraken rondom het rekenexamen  
voor de komende jaren? 

 − De uitslag van het rekenexamen wordt weergegeven in cijfers en met  
de aanduiding ‘behaald’ / ‘niet behaald’. 

 − Het eerste jaar dat het rekenexamen meetelt, geldt als eis dat afgerond 
minimaal een 5 moet worden gehaald. 

 − Er komt een vangnet bij vijf procent extra gezakten in een bepaald 
mbo-niveau in het eerste jaar dat het rekenexamen meetelt. Als het 
vangnet in werking treedt, moeten studenten in plaats van een 5 
 minimaal een 4 halen. Het jaar daarop is dan minimaal een 5 vereist.  
Tijdens de normering van periode 2 zal worden bepaald of het vangnet  
voor het desbetreffende mbo-niveau in werking zal treden. Is de afname  
van periode 2 niet representatief, dan zal het vangnet worden bepaald  
tijdens de normering van periode 3. 

 − Per mbo-niveau is er een apart vangnet voor het ER-examen.  
Dit vangnet werkt hetzelfde als bij het reguliere rekenexamen. 

 − In het tweede jaar waarin rekenen meetelt – of in geval het vangnet  
in werking treedt, in het derde jaar waarin rekenen meetelt – wordt 
rekenen onderdeel van de compensatieregeling.

Hieronder een overzicht van de eisen in de overgangsperiode:

2015-2016 2016-2017  2017-2018 2018-2019

mbo-4

Minder dan 5% 
 extra gezakten:

5 compensatie-
regeling

compensatie-
regeling

compensatie-
regeling

Meer dan 5% extra 
gezakten:*

4 5 compensatie-
regeling

compensatie-
regeling

mbo-entreeopleiding, mbo-2, mbo-3

Minder dan 5% 
 extra gezakten:

n.v.t. 5 compensatie-
regeling

compensatie-
regeling

Meer dan 5%  
extra gezakten:*

n.v.t. 4 5 compensatie-
regeling

*  Dit vangnet is er afzonderlijk voor de reguliere rekenexamens (2A/2F)  
en het ER-examen.

Tabel 1

Inleiding

In het studiejaar 2015-2016 wordt de volgende stap gezet in het 
invoeringstraject van centrale examens in het mbo. Niet alleen de 
examens Nederlandse taal 3F tellen mee voor het diploma, ook de 
examens Nederlandse taal 2F en de examens rekenen 3F zijn met 
ingang van het studiejaar 2015-2016 reguliere examens. De uitslagen 
van deze examens zijn medebepalend voor de diplomabeslissing. 

Alleen de centrale examens rekenen 2F, 2A, 2ER en de centrale examens Engels mbo-4 
zijn nog pilot. Tabel 1 geeft het invoeringsschema van de centrale examens mbo. 

Invoeringsschema centrale examens Nederlandse taal, rekenen en Engels mbo 4

2015-2016 2016-2017 2017-2018

Nederlandse taal 3F regulier regulier regulier

Rekenen 3F regulier regulier regulier

Rekenen 3ER regulier regulier regulier

Nederlandse taal 2F regulier regulier regulier

Rekenen 2F pilot regulier regulier

Rekenen 2ER pilot regulier regulier

Rekenen 2A pilot regulier regulier

Engels mbo 4 pilot pilot regulier

Zie voor een schema met afnameperiodes Examenbladmbo.nl. 

Rekenen
Voor rekenen wordt er vanaf 1 oktober 2015 gebruikgemaakt van een nieuwe syllabus 
2F en 3F voor vo en mbo. Deze syllabus rekenen 2F en 3F vo en mbo vervangt de huidige 
syllabi en toetswijzers rekenen voor vo en mbo. Zie verder pagina 7. 

Vangnet
Op 25 juni 2015 verscheen de voortgangsrapportage van de invoering van de 
referentieniveaus rekenen van de minister en staatssecretaris. In deze rapportage 
en in de eerdere brief van 17 december 2014 zijn maatregelen aangekondigd voor de 
centrale examens rekenen in het mbo, die de haalbaarheid van de examens moeten 
vergroten. Welke maatregelen er genomen zijn om ervoor te zorgen dat mbo- 
studenten in staat gesteld worden het rekenexamen te halen, staat in het kader  
op pagina 5. 
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1

1.1

Rekenen 

Het centraal examen rekenen 3F is met ingang van het studiejaar 
2015-2016 regulier. Vanaf 1 oktober 2015 zijn deze rekenexamens 
gebaseerd op de nieuwe syllabus rekenen 2F en 3F voor mbo én vo 
die in juni 2015 is vastgesteld en gepubliceerd op Examenbladmbo.nl. 

De syllabus rekenen 2F en 3F voor vo en mbo vervangt de huidige syllabi en toetswijzers 
rekenen voor vo en mbo. De rekenexamens mbo in het schooljaar 2015-2016 zijn  
met ingang van periode 2 (oktober/november) op deze nieuwe syllabus gebaseerd. 
Het referentiekader waarop de syllabus is gebaseerd, is niet gewijzigd. In navolging 
van het advies van de commissie Bosker zijn definities, uitwerkingen van begrippen 
en onderwerpen in de syllabus voor vo en mbo gelijkgetrokken. 

Servicedocument en toelichting bij nieuwe syllabus 
Op de website van het Steunpunt taal en rekenen mbo is een servicedocument beschik-
baar met een samenvatting van de wijzigingen in de nieuwe syllabus rekenen ten 
opzichte van eerdere syllabi. Het studiejaar 2015-2016 is een overgangsjaar waarin 
sommige onderwerpen niet zullen worden getoetst. In het servicedocument staan 
de gevolgen van de nieuwe syllabus voor de rekenexamens voor het studiejaar 
2015-2016 op een rij. 

Op de website van het Steunpunt is ook een Toelichting bij de syllabus rekenen 2F en 3F 
gepubliceerd, waarin de totstandkoming van de syllabus en de overwegingen van  
de syllabuscommissie bij gemaakte keuzes worden toegelicht (zie ook de Informatie-
wijzer op pagina 16). 

Rekenexamen 2A

In september 2013 heeft de staatssecretaris van OCW aan het CvTE gevraagd om voor 
de leerweg vmbo BB van het vo een rekentoets te ontwikkelen waarmee leerlingen 
vmbo BB beter kunnen laten zien hoe ze presteren ten opzichte van het referentie-
niveau 2F, en welke vaardigheden zij wel en (nog) niet beheersen. Voor mbo-instel-
lingen is deze rekentoets vanaf het studiejaar 2015-2016 ook beschikbaar voor mbo 1 
(entree-opleiding) en mbo 2. Deze rekentoets heet sinds december 2014 rekenexamen 2A.

Pilot 2A
In maart 2015 heeft de eerste landelijke pilot rekentoets 2A plaatsgevonden in het 
voortgezet onderwijs. Op basis van deze pilotafname is een voorbeeldtoets samen-
gesteld. Deze toets is in juni 2015 in een veldraadpleging voorgelegd aan docenten 
vo/mbo, rekenexperts en andere betrokkenen. Een nieuwe versie van het voorbeeld-
examen – aangepast naar aanleiding van de veldraadpleging – wordt in het najaar 
van 2015 gepubliceerd op Examenbladmbo.nl. 

Nederlandse taal 3F 
Vorig studiejaar, 2014-2015, is besloten de vastgestelde referentiecesuur voor 
Nederlandse taal 3F nog niet in te voeren. Vanaf komend studiejaar, 2015-2016,  
zal de vast gestelde referentiecesuur voor Nederlandse taal 3F wel toegepast gaan 
worden, en wel vanaf periode 2. Zie verder pagina 9. 

Engels voor mbo-4
Het studiejaar 2015-2016 is het eerste pilotjaar voor het examen Engels voor mbo-4. 
In het afgelopen jaar is de conceptsyllabus gepubliceerd en de pre-pilot gehouden. 
Komend studiejaar zullen de eerste pilotexamens worden afgenomen. Zie verder 
pagina 10. 

Rekenexamen 2A en ER
Voor kandidaten mbo 1 en 2 wordt gewerkt aan een eenvoudige variant van het 
rekenexamen 2F, het rekenexamen 2A (zie paragraaf 1.1). Voor kandidaten met 
ernstige rekenproblemen of dyscalculie, voor wie het rekenexamen 2F dan wel  
3F niet haalbaar blijkt, worden speciale aangepaste examens ontwikkeld, het 2ER- 
en het 3ER-examen (zie pagina 11).

Facet
De ontwikkeling van Facet is zo ver dat vanaf september 2015 alleen nog gebruik-
gemaakt wordt van Facet en niet meer van ExamenTester. DUO is verantwoordelijk 
voor het beheer van Facet en voor de helpdesk. Onderzocht wordt nog in hoeverre 
afname op tablets mogelijk is. Zie verder pagina 12. 

Communicatie
De communicatie verloopt net als vorig studiejaar via Examenbladmbo.nl en via  
het daarbij behorende mailsysteem waarop alle contactpersonen examencommissie 
zijn aangesloten. Aan het begin van het studiejaar worden al deze gegevens via het 
bevoegd gezag (c.q. de directie voor de niet-bekostigde instellingen) geverifieerd. 
Zie verder pagina 13. 
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2 Nederlandse taal 3F 

De referentieniveaus voor Nederlandse taal en rekenen gelden voor 
de verschillende sectoren van het onderwijs in Nederland. Om ervoor 
te zorgen dat in de verschillende toetsen en examens een gelijke 
cesuur wordt gehanteerd, is het project referentiesets uitgevoerd. 

Voor Nederlandse taal 2F en 3F en voor rekenen 2F en 3F zijn referentiecesuren 
bepaald. Deze cesuren bepalen welke score op de vaardigheidsschaal de grens is 
tussen een voldoende en een onvoldoende. Deze cesuren zijn gelijk voor mbo en 
voor vo. Tijdens het project bleek dat de referentiecesuur voor Nederlandse taal  
3F hoger ligt dan de cesuur die in pilotjaren werd gehanteerd. 

Referentiecesuur 
De werkelijke referentiecesuur is in het studiejaar 2014-2105 nog niet gehanteerd  
bij de normering van de examens Nederlandse taal 3F. Dat zal in het studiejaar 
2015-2016 wel gebeuren. 

De cesuur die afgelopen jaar gehanteerd werd, was gelijk aan de cesuur van de 
pilotjaren. Op die manier kregen instellingen het afgelopen jaar de tijd om te 
wennen aan de hogere cesuur. Wel werd in de omzettingstabellen een kolom 
opgenomen waarin aangegeven werd welk cijfer een kandidaat bij een bepaalde 
score zou hebben volgens de referentiecesuur. 

In het studiejaar 2015-2016 zal de normering van de examens Nederlandse taal 3F 
met ingang van periode 2 vastgesteld worden op grond van de referentiecesuur. 
Nadere uitleg voor de normering en de referentiecesuur is te vinden op 
 Examenbladmbo.nl.

De resultaten van deze raadpleging worden ook verwerkt in een aanvulling op de 
nieuwe syllabus rekenen 2F en 3F voor vo en mbo en gebruikt bij de verdere 
 ontwikkeling van het rekenexamen 2A. Het doel van deze aanvulling bij de syllabus  
is helder te beschrijven wat 2A is in relatie tot 2F en 1F. Naar verwachting is deze 
aanvulling in januari 2016 beschikbaar.

In het studiejaar 2016-2017 telt het rekenexamen 2A mee in de slaag-zakregeling.  
Het rekenexamen 2A mag door instellingen ingezet worden voor studenten in mbo 1 
(entree-opleiding) en mbo 2 die het reguliere rekenexamen 2F niet hebben gehaald 
en/of niet gaan halen. Wel is het zo dat het 2F-examen in principe als eerste afgeno-
men moet worden. 

Verschil 2A en 2F

De ervaring met de 2F-toetsen in de studiejaren 2012-2013 en 2013-2014 heeft 
geleerd dat 2F zoals geoperationaliseerd niet haalbaar is voor veel leerlingen 
vmbo BB en studenten mbo-1 en -2. Factoren die bepalen hoe goed een toets 
of examen past bij een doelgroep, zijn:

 − complexiteit van de opgave, de aard en het aantal stappen die nodig zijn 
om een opgave op te lossen;

 − abstractieniveau: hoe concreet of voorstelbaar is de situatie;
 − gevraagde oplossingsprocedures; welke strategieën zijn er mogelijk.

Het 2A-examen is een op bovenstaande factoren aangepast, makkelijker 
2F-examen. Bijna alle inhoudelijke onderwerpen uit referentieniveau 2F 
komen aan bod in het 2A-examen. Inhoudelijk toetst 2A hetzelfde, maar  
op een haalbaarder en eenvoudiger niveau. 
 
Samengevat zijn de verschillen tussen 2A en 2F: 

 − Eenvoudiger getallen, het gaat om in een specifieke situatie hanteerbare  
en voorstelbare getallen;

 − Voorstelbaarder situaties, authentieke en voorstelbare situaties voor 
studenten;

 − Visueler, meer gebruik van beelden;
 − Aantal stappen in het oplossingsproces zijn minder en de stappen  

zijn makkelijker.
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4 Deelnemers met een beperking 

Net als in het studiejaar 2014-2015 verschijnt er voor het studiejaar 
2015-2016 een brochure over de regelgeving bij de centrale exami-
nering van mbo deelnemers met een beperking. Deze brochure,  
Special Needs Special 2015-2016, is vanaf september 2015 te vinden  
op Examenbladmbo.nl > Deelnemers met een beperking. 

Auditieve en visuele beperking
Voor deelnemers met een auditieve of visuele beperking is het mogelijk om een 
aangepast rekenexamen en/of examen Nederlandse taal af te leggen. Deze examens 
worden in afnameperiode 2, 3, 4 en 5 aangeboden (zie tabel 2). In de brochure  
Special Needs Special 2015-2016 wordt aangegeven welke mogelijkheden er zijn voor het 
examineren van deelnemers met een beperking. Voor Engels zijn er in het studiejaar 
2015-2016 voor studenten met een visuele of auditieve beperking nog geen aangepaste 
pilotexamens beschikbaar. 

Dyslexie
Alle examens Nederlandse taal, rekenen en Engels bevatten de mogelijkheid tot 
verklanking. Deelnemers met dyslexie kunnen daar baat bij hebben. 

Dyscalculie en ER-examen
Ook in het studiejaar 2015-2016 wordt aan deelnemers met ernstige rekenproblemen 
en/of dyscalculie de mogelijkheid geboden om in plaats van het reguliere 2F- of 
3F-examen een aangepast rekenexamen af te leggen, het ER-examen. Voor studenten 
op niveau 4 is het resultaat op het (aangepaste) rekenexamen met ingang van het 
studiejaar 2015-2016 onderdeel van de slaag-zakregeling. Het ER-examen wordt 
aangeboden in afnameperiode 2, 3, 4 en 5 (zie tabel 2). In de brochure Special Needs 
Special 2015-2016 is ook informatie over het ER-examen opgenomen. 

3 Engels mbo-4

Het studiejaar 2015-2016 is voor het centraal examen Engels voor mbo-4 
het eerste pilotjaar. Dat betekent dat er meerdere afnameperiodes zijn 
waarin het pilotexamen Engels mbo-4 afgenomen kan worden. 

Sinds 2012 zijn er generieke eisen Engels voor mbo-4. Instellingen kunnen voor de 
examinering van deze eisen gebruikmaken van instellingsexamens, maar ook van 
de pilotexamens Engels (lezen en luisteren).

Centraal examen Engels 
In het implementatieplan Engels op Examenbladmbo.nl staan de stappen beschreven 
op weg naar invoering van centrale examinering voor Engels in mbo-4.  
Deze stappen zijn: 

 − 2013-2014: ontwikkeling prototype en syllabus 
 − 2014-2015: publicatie conceptsyllabus, afname pre-pilot 
 − 2015-2016: pilotjaar 1 (meerdere afnameperiodes) 
 − 2016-2017: pilotjaar 2 (meerdere afnameperiodes) 
 − 2017-2018: invoering centrale examinering Engels 

In 2013-2014 is de eerste stap gezet met de ontwikkeling van het prototype van  
het centraal examen Engels. Dit prototype is te vinden op Examenbladmbo.nl.  
De conceptsyllabus is gepubliceerd op Examenbladmbo.nl. 

Inhoud en afname
Het pilotexamen Engels mbo-4 bestaat uit één examen dat de domeinen lezen en 
luisteren omvat. Het examen duurt 90 minuten. Er zijn in het studiejaar 2015-2016 
voor Engels nog geen aangepaste pilotexamens beschikbaar voor studenten met  
een visuele of auditieve beperking. Er is wel verklanking mogelijk, bijvoorbeeld  
voor studenten met dyslexie.  

Uitslag bepalen 
Het CvTE stelt een adviescesuur vast die hoort bij de resultaten die op deze pilot-
examens zijn behaald. De omzettingstabellen gebaseerd op deze adviescesuur van  
CvTE worden op Examenbladmbo.nl gepubliceerd (zie de Activiteitenplanning op 
Examenbladmbo.nl). 

Instellingen hebben de keuze: 
 − instellingen passen de adviescesuur toe zoals deze is vastgesteld en handelen 

daarbij zoals gebruikelijk bij de centrale examens Nederlandse taal en rekenen; 
 − instellingen wijken af van de adviescesuur en melden de reden daarvoor en de 

gehanteerde afwijkende cesuur bij het CvTE. 

Dit laatste mag als het hanteren van de adviescesuur zou betekenen dat de studenten 
voor dit pilotexamen een aanmerkelijk hoger of lager cijfer zouden krijgen dan 
vergelijkbare populaties afgelopen jaren op een vergelijkbaar examen behaalden. 

Tabel 2. Beschikbaarheid centrale (pilot)examens en aangepaste examens

P1 P2 P3 P4 P5

Nederlandse taal
3F  
1 afnamedag

Nederlandse taal
3F (A/V)

Nederlandse taal
3F (A/V)

Nederlandse taal
3F (A/V)

Nederlandse taal
3F (A/V)

Rekenen 3F  
1 afnamedag

Rekenen 3F, 3ER (V) Rekenen 3F, 3ER (V) Rekenen 3F, 3ER (V) Rekenen 3F, 3ER (V) 

Nederlandse taal
2F (A/V)

Nederlandse taal
2F (A/V)

Nederlandse taal
2F (A/V)

Nederlandse taal
2F (A/V)

Rekenen 2F, 2ER (V) Rekenen 2F,  2A, 
2ER (V)

Rekenen 2F, 2ER (V) Rekenen 2F, 2A, 
2ER (V)

Engels Engels Engels

A/V:  examen geschikt voor deelnemers met een auditieve of visuele beperking. 
V:  examen geschikt voor deelnemers met een visuele beperking.
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5.2

Schema 1

Communicatie

Sinds het studiejaar 2014-2015 wordt alle informatie rondom de centrale examens  
in het mbo gecommuniceerd met de contactpersonen examencommissie, via het 
mailsysteem dat gekoppeld is aan Examenbladmbo.nl. Dit blijkt goed te werken. 

Omdat met ingang van dit studiejaar alleen nog centrale examens met Facet 
afgenomen worden in het mbo, zal ook alle berichtgeving rondom Facet via het 
mailsysteem van Examenbladmbo.nl verlopen. 

Contactpersonen examencommissie kunnen collega’s – bijvoorbeeld vakdocenten 
Nederlandse taal, rekenen of Engels – aan het mailsysteem toevoegen afhankelijk 
van de rollen die zij bij de afname van de centrale examens vervullen. Ieder jaar zal 
aan de contactpersonen worden gevraagd of deze personen deze rollen nog steeds 
vervullen. Onderstaand stroomschema geeft aan hoe de verschillende rollen in het 
mailsysteem zich tot elkaar verhouden.  

Rollen mailsysteem Examenbladmbo.nl

bevoegd gezag contactpersoon  
examencommissie

afnameplanner/ 
toetsleider

beheerder Facet

ict-deskundige 
 systeembeheerder

docent (vakcoördinator)

Contactpersonen examencommissie krijgen alle informatie over de centrale 
examens die via het mailsysteem verzonden wordt. Zodra er nieuws is voor een 
bepaalde rol, krijgt degene wiens e-mailadres bij die rol is ingevuld ook een 
mailbericht. Personen met verschillende rollen krijgen op die manier (dus) 
 verschillende, op hen toegesneden informatie. 

In de loop van het studiejaar, na afloop van periode 3, zal er een evaluatiebijeen-
komst met contactpersonen plaatsvinden om de stand van zaken rondom de 
afnames en de communicatie daarover te bespreken. Zie ook de Bijeenkomsten-
kalender.  

5

5.1

Overige zaken 

Facet 4.0 

Met ingang van het studiejaar 2015-2016 worden alle centrale examens in het mbo 
afgenomen in Facet. ExamenTester is vanaf dit studiejaar niet meer in gebruik voor 
deze examens. 

Sinds 1 juli 2015 is Facet 4.0 beschikbaar. Op basis van ervaringen van instellingen 
die afgelopen jaren met Facet gewerkt hebben, is nieuwe functionaliteit toegevoegd 
en verbeterd. Facet wordt onderhouden door DUO die ook de updates verzorgt en de 
helpdesk bemant. 

Alle informatie over de techniek en logistiek die samenhangt met Facet zal behalve 
via Examenbladmbo.nl ook via het mailsysteem van Examenbladmbo.nl verspreid 
worden (zie ook: paragraaf 5.2). 

Afname op tablet
Veel instellingen vragen of afnames in Facet ook op een tablet mogelijk is. Het CvTE 
onderzoekt op dit moment of een veilige afname op een tablet mogelijk is. Zolang 
dit niet mogelijk is, zijn echte afnames voor de centrale examens op tablets niet 
toegestaan. 

Er wordt ook onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor afname op zogenaamde 
Chromebooks. Het lijkt erop dat de mogelijkheden om op Chromebooks een 
beveiligde afnameomgeving te creëren groter zijn. Het CvTE verwacht eind december 
2015 meer inzicht te hebben in de mogelijkheden voor tablets en Chromebooks.
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saMBO-ICT
Rondom de centrale examinering in het mbo spelen vragen rond organisatie, 
techniek, inhoud en informatie-uitwisseling een belangrijke rol. saMBO-ICT 
ondersteunt de instellingen hierbij zoveel mogelijk met publicaties en bijeenkomsten 
en werkt daarbij nauw samen met de MBO Raad en Kennisnet. De belangrijkste 
pijlers binnen saMBO-ICT zijn belangenbehartiging, kennisdeling en gezamenlijke 
projecten op het gebied van organisatie en logistiek van processen in het mbo. 
Zie ook: saMBO-ICT

6 Betrokken organisaties 

De centrale examens voor het mbo worden ontwikkeld onder regie  
en verantwoordelijkheid van het College voor Toetsen en Examens  
(het CvTE), in opdracht van OCW. Het CvTE heeft commissies ingesteld 
die de ontwikkeling van de examens sturen en begeleiden en die de 
examens uiteindelijk vaststellen. Deze commissies bestaan uit 
 deskundigen uit het mbo. 

Voor de implementatie van de centrale examens voor het mbo werkt het CvTE  
samen met veel verschillende partijen:

Cito
Cito ontwikkelt de examens in opdracht van het CvTE en doet dat met docenten in 
de rol van toetsconstructeur uit het mbo-veld. Daarnaast speelt Cito een belangrijke 
rol in de analyse, evaluatie en monitoring van de behaalde resultaten. 
Zie ook: Cito 

DUO
DUO is de beheerorganisatie van Facet; zo verzorgt DUO voor Facet de ondersteuning 
in de vorm van handleidingen, bijeenkomsten en de helpdesk. DUO is ook de 
bouwer van het logistieke deel van Facet, het deel waarin de planningen beheerd 
worden en de rapportages worden gemaakt. 
Zie ook: DUO

Steunpunt taal en rekenen mbo
Het Steunpunt ondersteunt instellingen bij de intensivering van het taal- en 
rekenonderwijs in het mbo. Het is een tijdelijke organisatie, ingesteld door OCW. 
Het Steunpunt voorziet instellingen van informatie over geschikte leermiddelen  
en onderwijsmethoden. Ook informeert het Steunpunt instellingen over wet- en 
regelgeving met betrekking tot toetsing en examinering en fungeert het als 
vraagbaak voor scholen en docenten. Het Steunpunt verstuurt ook zogenaamde 
flitsberichten. Aanmelden voor deze flitsberichten is mogelijk via de website van  
het Steunpunt. 
Zie ook: Steunpunt taal en rekenen mbo

MBO Raad/AOC Raad/NRTO
De sectorraden MBO Raad en AOC Raad en de Nederlandse Raad voor Training en 
Opleiding (NRTO) worden betrokken bij zowel de inhoud als de organisatie en de 
logistiek. De inhoudelijke betrokkenheid verloopt via commissieleden die op 
voordracht van de sectorraden in de vaststellingscommissies zitting hebben. 
Daarnaast denken betrokkenen uit de sectorraden mee over mogelijke oplossingen 
in de organisatie en de logistiek rondom de centrale examens taal en rekenen voor 
het mbo.
Zie ook: MBO Raad
Zie ook: AOC Raad
Zie ook: NRTO
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De Informatiewijzer geeft aan via welke media u informatie over  
de centrale examens kunt vinden en welk medium waarvoor is  
bedoeld. Een bijeenkomstenkalender vindt u op pagina 18.

Publicaties Voor wie Door Wanneer gepubliceerd Hoe aanmelden/verkrijgen

Examenblad mbo
Onder meer: 

 − voorbereiding (technisch/logistiek)
 − activiteitenplanning
 − wet- en regelgeving
 − examenprotocol 
 − periodes (2015-16 en 2016-2017)
 − (concept)syllabi taal en rekenen 2F en 3F
 − hulpmiddelen
 − kandidaten met een beperking, brochure   

Special Needs Special 2015-2016
 − informatie over voorbeeldexamens
 − agenda/bijeenkomstenkalender

Alle betrokkenen CvTE Sinds september 2013 www.examenbladmbo.nl > jaarring 2015-2016

Jaarring
De informatie op Examenbladmbo.nl is geordend op studiejaar.  
Dezelfde informatie kan immers per studiejaar anders zijn of er  
gelden nieuwe regelingen. 

Om ervoor te zorgen dat u de juiste informatie raadpleegt,  
selecteert u rechts bovenin op HOME in de jaarring het studiejaar 
waarop de informatie die u zoekt betrekking moet hebben. 

 

Website CvTE > centrale examens mbo
 − implementatieplan COE taal en rekenen mbo  

(versie 5, jaar)
 − implementatieplan COE Engels mbo-4 (versie 1, jaar)

Website CvTE > Facet
 − Gebruikersrollen Facet plus instructiefilmpjes

Alle betrokkenen CvTE Zie: www.hetcvte.nl > Onderwerpen > Centrale examens mbo 

Zie: www.hetcvte.nl > Onderwerpen > Facet > Gebruikersrollen

Website DUO/Facet
Onder meer: 

 − handleidingen
 − systeemeisen
 − contactinformatie helpdesk
 − veelgestelde vragen

Beheerders Facet, ICT-deskundigen, 
 afnameplanners en afnameleiders 
 Facet

DUO http://www.duo.nl/zakelijk/BVE/computerexamensysteem_facet/ 
computerexamensysteem_facet.asp 

Website Cito
 − servicedocumenten (o.a. over voorbeeld examens  

en deelrapportages)

Cito http://www.cito.nl/onderwijs/middelbaar%20beroepsonderwijs/  
coe_examens_mbo
 

Website Steunpunt taal en rekenen mbo
 − servicedocument en toelichting syllabuscommissie  

bij nieuwe syllabus rekenen vo en mbo 
 − informatie over de wet- en regelgeving taal en rekenen
 − informatie over examinering en informatie over de  

instellingsexamens Nederlands en Engels
 − informatie ter ondersteuning van het onderwijs in  

taal en rekenen
 − servicedocumenten, projecten, netwerken, 

 conferenties etc.

Onderwijsmanagers, examen-
bureaus, examinatoren, ICT- en 
 facilitair managers, docenten taal 
en rekenen, beleidsmedewerkers 
en andere betrokkenen

Steunpunt taal en  
rekenen mbo

www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl

Informatiewijzer 
Alle informatie rondom de centrale examens in het mbo is te vinden op de website 
Examenbladmbo.nl. Met ingang van het studiejaar 2014-2015 is daar een mailsysteem 
aan toegevoegd, waardoor betrokkenen bij de centrale examens met verschillende 
rollen gericht geïnformeerd kunnen worden over bepaalde zaken en ontwikkelingen 
(zie paragraaf 5.2). 
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8 Bijeenkomstenkalender 

Bijeenkomsten Voor wie Wanneer Hoe aanmelden

Voorlichtingsbijeenkomsten Contactpersonen 
 examencommissie

8 en 10 september 2015 via Examenbladmbo.nl

Flitsbijeenkomsten ER-examens, 
de syllabus rekenen 2F en 3F  
(vo/mbo) en het 2A-examen

Examensecretarissen en 
zorg- en rekencoördina-
toren (ochtend)
Rekendocenten, 
 rekencoördinatoren  
en  beleidsmakers
(middag)

17 september –  Rotterdam
18 september – Zwolle
21 september –  Eindhoven

Aanmelden via 
 website Steunpunt

Netwerkbijeenkomsten Contactpersonen 
 examencommissie 

Aankondiging via  
mail systeem 
 Examenbladmbo.nl 

Werkconferentie taal en  
rekenen in de entreeopleiding 

Alle betrokkenen bij het 
taal- en rekenonderwijs 
in de entreeopleiding

6 oktober 2015 Aanmelden via 
 website Steunpunt

Rekenconferentie Steunpunt Rekendocenten 4 november 2015 Aanmelden via 
 website Steunpunt

Taalconferentie Steunpunt Taaldocenten 9 december 2015 Aanmelden via 
 website Steunpunt

Evaluatiebijeenkomst Contactpersonen exa-
mencommissie

Begin maart 2016 Via Examenbladmbo.nl

Zie ook de activiteitenplanning op Examenbladmbo.nl en de website van het 
Steunpunt taal en rekenen mbo.

Colofon

Deze brochure is een uitgave van het College voor  
Toetsen en Examens (het CvTE), te Utrecht. 

Redactie  het College voor Toetsen en Examens,  
Willemijn Leene, Jan Paul de Vries, Marcel Claessens
Vormgeving  en-publique.nl 
Fotografie  Marijke Volkers
Druk  Xerox, Den Haag
Oplage  2.500
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