
 

 

 

 

 

Nadere richtlijnen pre-pilot Engels mbo-4 

Het College voor toetsen en examens geeft hieronder de nadere richtlijnen voor het pre-
pilotexamen Engels voor mbo-4 dat in februari 2015 op de instellingen afgenomen kan worden.  

 

Examenstof: 
 Het pre-pilotexamen Engels mbo-4 bestaat uit één examen dat de domeinen lezen en 

luisteren omvat. Er wordt een uitslag gegeven. 

 
Tijdsduur: 

 Het pre-pilotexamen Engels mbo-4 kent een toetsduur van 90 minuten. 
 Voor kandidaten met een beperking kan een aangepaste toetsduur worden toegepast. 

Hiervoor geldt de regeling “Aangepaste wijze examineren van kandidaten met een 
beperking.” 
 

Hulpmiddelen: 
 Een woordenboek Engels-NL is toegestaan. Een digitaal woordenboek is niet toegestaan. 

 
Scoring en vaststellen resultaat: 

 Alle opgaven worden door het computersysteem automatisch beoordeeld en gescoord. 
 Het CvTE stelt een adviescesuur vast behorend bij de resultaten behaald op dit pre-

pilotexamen. De omzettingstabellen gebaseerd op de adviescesuur van CvTE worden op 16 
maart 2015 gepubliceerd.  

  

Procedure voor vaststellen van behaalde resultaat: 
1. Instellingen passen de door het CvTE vastgestelde adviescesuur toe en handelen in dit 

geval zoals gebruikelijk bij de (pilot)examens Nederlands en rekenen (zie: 

www.examenbladmbo.nl onder Resultaten); 

2. Instellingen mogen afwijken van de door CvTE gepubliceerde adviescesuur behorend bij de 
pre-pilot Engels mbo-4 (afgenomen in februari 2015). Dit kan als het hanteren van deze 
cesuur zou betekenen dat de studenten als resultaat van dit pre-pilotexamen een cijfer 
zouden krijgen dat naar inzicht van de betreffende examencommissie aanmerkelijk hoger 
of lager is, dan de equivalente studentenpopulaties op een vergelijkbaar examen behaalden 

in de afgelopen jaren; 
a. Bij het hanteren van een andere dan de adviescesuur waarop de gepubliceerde 

omzettingstabellen gebaseerd zijn, moet de systematiek van de omzettingstabel in 
acht genomen worden. Dit betekent (bij wijze van voorbeeld) dat als kandidaten 
naar inzicht van de examencommissie structureel 0,3 cijferpunt hoger of lager 
moeten krijgen, deze toevoeging of vermindering van het behaalde cijfer toegepast 

moet worden op de door CvTE gepubliceerde omzettingstabel; 
b. Indien de examencommissie besluit om een andere cesuur te hanteren dan de 

adviescesuur van het CvTE, meldt de examencommissie aan het CvTE (via  
coe-lijn@hetcvte.nl): 

 op grond van welke reden afgeweken is; 
 welke afwijkende cesuur toegepast is; 

Deze melding vindt plaats uiterlijk 30 maart 2015;   

http://www.examenbladmbo.nl/
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