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Inleiding

De komende studiejaren worden er aanpassingen gedaan  
aan de examinering van het generieke onderdeel Engels voor 
mbo-4-studenten. Gebleken is dat veel studenten meer  
kunnen en soms ook meer willen laten zien dan het examen-
niveau dat nu verplicht is. Daarom kunnen instellingen in de 
toekomst generieke examens Engels afnemen op een hoger 
referentiekaderniveau (ERK). Wat er verandert en op welke 
manier beschrijft deze brochure. 

Wat is de situatie nu? 

Sinds augustus 2012 gelden er voor alle mbo-4-opleidingen  
generieke eisen voor Engels. Voor de onderdelen lezen en luisteren 
kan gebruik gemaakt worden van de centrale pilotexamens Engels 
van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Voor de vaardig-
heden gesprekken voeren, spreken en schrijven voor Engels leggen 
kandidaten instellings examens af. Instellingen kunnen voor de 
onderdelen lezen en luisteren ook eigen instellingsexamens inzetten.

Het wettelijke niveau voor de onderdelen lezen en luisteren is nu ERK-niveau B1,  
het eerste niveau van de zogenoemde ‘onafhankelijke gebruiker’. Vanaf 2017-2018 is 
het centraal examen lezen en luisteren Engels voor mbo-4 verplicht. Ook dan is 
sprake van een examen op niveau B1. 

Omdat blijkt dat studenten in het mbo meer kunnen, of zich willen kunnen  
profileren, is op 1 juni 2016 aangekondigd dat er een centraal examen Engels 
ontwikkeld wordt op ERK-niveau B2. Dit B2-examen zal in 2017-2018 regulier zijn, 
maar niet verplicht (zie ook pagina 4). 

Meer weten? 

Zie voor meer informatie over het Europees Referentiekader (ERK) en de inhoud van 
de verschillende niveaus: www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl.  

http://www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl
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Wat betekent dit voor komend  
studiejaar (2016-2017)? 

In 2016-2017 geldt voor diplomering voor Engels dat de  
examen onderdelen lezen en luisteren afgelegd moeten zijn  
op B1-niveau; de andere vaardigheden worden afgenomen  
op A2-niveau. Voor lezen en luisteren Engels is er dit jaar weer  
een pilotexamen B1 beschikbaar. 

Pilotexamen Engels B2

Daarnaast wordt er – facultatief – een pilotexamen Engels op B2-niveau aangeboden. 
Dit B2-examen telt niet mee voor diplomering, maar kan ingezet worden voor die 
kandidaten die graag willen laten zien dat ze meer kunnen. Dit biedt instellingen en 
kandidaten de kans zich te profileren. Ook zien instellingen door mee te doen aan 
de pilot voor Engels op B2-niveau wat dit centraal examen behelst en voor welk deel 
van hun studenten dit examen een zinvolle uitdaging is. 

De instelling kan als ze dat wil het resultaat voor het B2-examen vermelden op de 
resultatenlijst als extra informatie.   

Cesuur voor Engels B1 omlaag

Uit analyses is gebleken dat de cesuur van de pilotexamens zoals die tot nu toe zijn 
afgenomen, hoger ligt dan voor het ERK-niveau B1 nodig is. Daarom wordt de cesuur 
voor het pilotexamen Engels B1 verlaagd, met ingang van 1 augustus 2016. 

Hoe wordt de situatie in 2017-2018? 

In het studiejaar 2017-2018 is de situatie voor Engels per 1 augustus 
2017 als volgt: er zijn verplichte centrale examens voor de vaardig-
heden lezen en luisteren. Kandidaten moeten deze examens ten 
minste op ERK-niveau B1 afleggen. Kandidaten leggen de instellings-
examens voor de vaardigheden gesprekken voeren, spreken en 
schrijven af op ten minste ERK-niveau A2. Zowel het centraal examen 
als het instellingsexamen mag op een hoger niveau worden afgelegd. 

Dat betekent voor de centrale examens dat er naast een centraal examen  
op B1-niveau ook een centraal examen op B2-niveau wordt aangeboden.  
Het B2-examen mag afgelegd worden in plaats van het B1-examen. De slaag- 
zakregeling verandert niet en op de resultatenlijst staat het niveau waarop het 
examen is afgelegd. 

Samenvattend: 

Drie wijzigingen ingaande per 1 augustus 2017:
 − Centrale examinering is verplicht voor de onderdelen lezen en luisteren. 
 − De niveaus B1 (centraal examen) en A2 (instellingsexamen) worden  

minimale niveaus.
 − Het centraal examen Engels wordt ook mogelijk op niveau B2. 

Voor de laatste twee punten is aanpassing van het Examen- en kwalificatiebesluit 
beroeps opleidingen WEB nodig, dat gereed zal zijn in het voorjaar van 2017.

Aanpassing regelgeving

De regelgeving generieke examinering Engels op mbo-niveau 4 wordt 
aangepast vanwege: 

 − de conclusies van een internationaal ijkingsonderzoek (Cito, 2014)  
over ERK-niveaus van de centrale examens moderne vreemde talen  
in het voortgezet onderwijs

 − aanvullend onderzoek voor Engels in het mbo (Cito, 2015)
 − de wens vanuit het mbo-werkveld om op een hoger referentiekader-

niveau te mogen examineren. 

Deze aanpassing in de regelgeving is naar verwachting in het voorjaar  
van 2017 een feit.
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Pilot Engels B2 in 2016-2017

Het pilotexamen Engels op B2-niveau wordt in het studiejaar  
2016-2017 ontwikkeld. Dit betekent dat er een prototype wordt 
gemaakt en dat een syllabuscommissie van het CvTE, bestaande uit 
docenten, een conceptsyllabus opstelt. Op deze syllabus kunnen 
docenten en andere belangstellenden reageren via een digitale 
veldraadpleging. 

Op die manier kunnen instellingen en docenten al in een vroeg stadium kennis-
maken met de voorgestelde inhoud van dit pilotexamen en erop reageren.  
Onderstaand schema geeft de planning weer voor de ontwikkeling van het  
centraal examen Engels op B2-niveau. 

Planning pilot Engels B2 Studiejaar 2016-2017

Veldraadpleging conceptsyllabus Oktober 2016

Prototype gereed December 2016

Syllabus gereed December 2016

Afnames April 2017

Evaluatie Mei 2017

Aan de hand van het prototype en de syllabus kunnen instellingen besluiten of ze 
kandidaten die daarvoor in aanmerking komen de mogelijkheid willen bieden om 
het examen Engels op een hoger niveau af te leggen. Ook kunnen ze die kandidaten 
daar dan alvast op voorbereiden. 

Door mee te doen aan de pilot Engels B2 doet de instelling ervaring op met dit 
nieuwe examen. Hoe meer instellingen aan de pilot meedoen, hoe meer gegevens 
het CvTE heeft om de analyses op te baseren, en hoe nauwkeuriger het pilotexamen 
kan worden afgestemd op het beoogde B2-niveau. 

Informatiewijzer

Soort informatie Voor wie Waar te vinden

Regelgeving:  Examen- en 
kwalifi catie besluit 
beroeps opleidingen WEB

Contactpersonen 
examencommissie(s),  
bestuurders

Vanaf voorjaar 2017  
aan gepast: zie: pagina  
wet- en regelgeving op 
Examenblad mbo.nl

Nadere informatie over 
het pilottraject Engels B2 
mbo-4

Contactpersonen 
examencommissie(s),  
docenten Engels,  
bestuurders

Zie: examenpagina Engels 
op Examenbladmbo.nl

Digitale veldraadpleging 
over conceptsyllabus  
(oktober 2016)

Docenten Engels,  
andere belangstellenden

Contactpersonen examen-
commissie krijgen een  
mailing via Examenblad-
mbo.nl over deelname aan 
deze veldraadpleging met 
het verzoek deze door te 
zetten naar docenten. 

Prototype Engels B2 Docenten Engels,  
andere belangstellenden

Zie: examenpagina Engels 
op Examenbladmbo.nl

Syllabus Engels B2 mbo-4 Docenten Engels,  
andere belangstellenden

Zie: examenpagina Engels 
op Examenbladmbo.nl

Evaluatiebijeenkomst 
(mei 2017)

Contactpersonen 
examencommissie(s),  
docenten Engels,  
bestuurders

Contactpersonen examen-
commissie krijgen een  
mailing via Examenblad-
mbo.nl over deze bijeen-
komst met het verzoek 
deze door te zetten naar 
docenten en andere  
betrokkenen.

Servicedocument  
Steunpunt over Engels B2 
voor mbo-4  
Wet- en regelgeving  
Engels voor mbo

Contactpersonen 
examencommissie(s),  
docenten Engels,  
bestuurders

Steunpunttaalenrekenen-
mbo.nl  
zie: Servicedocumenten 
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