
Het doel van dit document is om je duidelijkheid 
te geven over welke mogelijkheden er zijn om 
vrijstelling te verkrijgen. Er geldt voor jou wel een 
onderhoudsplicht. Zie hiervoor de voor jou geldende 
Onderwijs- en Examenregeling (OER). 

Vrijstellingsschema 
mbo voor Nederlandse 
taal, Engels en rekenen



Wanneer er vrijstelling voor het afleggen van examinering wordt gegeven door de 
examencommissie, betekent dit niet automatisch dat er vrijstelling voor onderwijs 
wordt gegeven. De beslissing voor vrijstelling voor onderwijs wordt door de 
onderwijseenheden gemaakt.
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Vrijstelling

Geen vrijstelling

1. Heeft de leerling/student/cursist een examenonderdeel 
Nederlands, Engels en/of rekenen afgelegd?

2. Heeft de leerling/student/cursist daarvan een officieel 
bewijsstuk?

3. Is het bewijsstuk niet ouder dan 10 jaar?

4. Niveau 1,2,3:  is het niveau van het behaalde examen(on-
derdeel) op 2F of hoger?

Niveau 4:  is het niveau van het behaalde examen
(onderdeel) op 3F of hoger?

5. Is het resultaat van het behaalde examenonderdeel voor 
rekenen een 4,0, voor Nederlands een 5,0, voor Engels een 
5,0 of hoger?

Toelichting bij vrijstellingsschema mbo voor Nederlands, Engels en rekenen

1. Vrijstelling voor het generieke onderdeel Nederlands of Engels is ook mogelijk voor 
alleen het centraal gedeelte of alleen een instellingsexamen. 
Er kunnen geen vrijstellingen verleend worden aan leerlingen uit het vmbo, tenzij je 
een examen op 3F niveau hebt afgelegd. 
Er kunnen vrijstellingen verleend worden voor examens die op havo of vwo niveau 
zijn afgelegd.  

2. Officiële bewijsstukken zijn:  
- het bewijs van examinering voor taal of rekenen 
- bewijs van EVC of EVL1 
- de resultatenlijst bij het havo, vwo of mbo-diploma  
- een instellingsverklaring 
- een ander door een examencommissie uitgegeven bewijs



3. Er kan vrijstelling voor het afleggen van examinering verleend worden op basis van 
resultaten die bij aanvang van de opleiding die niet ouder zijn dan 10 jaar vanaf de 
datum waarop de uitslag van die resultaten is vastgesteld. 
De verleende vrijstelling voor afleggen van examinering heeft een onbeperkte 
geldigheidsduur binnen Curio. Echter, wanneer de slaag-/zakregeling bij wet 
verandert, kan dit invloed hebben op de vrijstelling. Dit kan betekenen dat 
de vrijstelling komt te vervallen, er anders uit komt te zien of dat er opnieuw 
geëxamineerd moet worden. 

4. Zie onderstaande tabel voor de invoering van de centrale examens. Op basis van 
deze examens kan er vrijsteling verleend worden.   
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Op basis van een eerder behaalde onvoldoende kan onder onderstaande 
voorwaarden door de examencommissie een vrijstelling worden verleend voor 
(delen van) het examen Nederlandse taal, Engels en/of rekenen. Er moet echter 
altijd aan de wettelijk geldende diploma-eisen worden voldaan voor een bepaald 
onderdeel.  
Er wordt alleen vrijstelling verleend voor (delen van) het examen rekenen bij het 
gemiddelde cijfer 4,0 of hoger.  
Er wordt alleen vrijstelling verleend voor (delen van) het examen Nederlandse taal 
bij het (gemiddelde) cijfer 5,0 of hoger.  
Er wordt alleen vrijstelling verleend voor (delen van) het examen Engels bij het 
(gemiddelde) cijfer 5,0 of hoger. 

6. De voorwaarden om een vrijstelling te verkrijgen op basis van een pilotexamen 
wijken af van bovenstaande en zijn te verkrijgen bij de secretaris van de 
examencommissie.

De waardering van het eerder afgelegde examenonderdeel wordt gebruikt bij de 
vaststelling van de resultaten voor het te behalen diploma. 

Invoering examinering Mbo Havo/vwo

Nederlands 3F 2014-2015 2013-2014

Nederlands 2F 2015-2016 Vrijstelling niet mogelijk

Rekenen 3F 2015-2016 2013-2014

Rekenen 2F 2016-2017 Vrijstelling niet mogelijk

Engels 2016-2017 (mits geëxamineerd met een pilot 
centraal examen) 2009/2010

1 EVC is eerder verworden competentie, deze wordt afgegeven door een erkend EVC aanbieder. EVL is eerder 
verworven leeruitkomst, dit kan o.a. een certificaat of een deelnamebewijs zijn.



Vrijstellingsschema mbo voor keuzedelen

Wanneer je in een vorige opleiding een keuzedeel hebt gevolgd, of een betrouwbaar 
bewijs kunt overleggen dat je over de gevraagde keuzedeel-eisen beschikt, verleent 
de examencommissie voor het examen van een keuzedeel een vrijstelling onder 
voorwaarden zoals genoemd in het stroomschema hieronder. 

De keuzedelen taal en rekenen maken de overstap naar een hoger mbo-niveau voor 
jou als student/cursist gemakkelijker. Neem voor meer informatie contact op met je 
SLB-er.
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Vrijstelling

Geen vrijstelling

1. Heeft de leerling/student/cursist een keuzedeel gevolgd 
binnen het mbo? Of beschikt de leerling/student/cursist 
over de gevraagde keuzedeeleisen?

2. Heeft de leerling/student/cursist daarvan een 
betrouwbaar bewijsstuk?

3. Is het bewijsstuk niet ouder dan 10 jaar?

4. Is het keuzedeel behaald en afgesloten met tenminste 
een 6 of ‘voldoende’?
Of is het keuzedeel gevolgd en afgesloten met een 
onvoldoende, niet lager dan een 4 of een overeenkomende 
eindwaardering? 

5. Minimaal de helft van de keuzedelen heeft tenminste 
het resultaat 6 of ‘voldoende’.
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6. Wanneer de keuzedeelverplichting slechts één keuzedeel 
omvat, dan moet voor dit keuzedeel tenminste een 6 of 
‘voldoende’ zijn behaald.
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7. Er is geen compensatie met onderdelen van de 
kwalificatie mogelijk. 
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Toelichting bij vrijstellingsschema mbo voor keuzedelen
 
1. - 

2. Officiële bewijsstukken zijn:  
- het bewijs van examinering keuzedelen 
- bewijs van EVC of EVL2 
- de resultatenlijst bij het mbo-diploma  
- een instellingsverklaring 
- een ander door een examencommissie uitgegeven bewijs 

3. Er kan vrijstelling voor het afleggen van examinering verleend worden op basis van 
resultaten die bij aanvang van de opleiding niet ouder zijn dan 10 jaar vanaf de 
datum waarop de uitslag van die resultaten is vastgesteld. 
De verleende vrijstelling voor afleggen van examinering heeft een onbeperkte 
geldigheidsduur binnen Curio. Echter, wanneer de slaag-/zakregeling bij wet 
verandert, kan dit invloed hebben op de vrijstelling. Dit kan betekenen dat 
de vrijstelling komt te vervallen, er anders uit komt te zien of dat er opnieuw 
geëxamineerd moet worden. 

4. –  

5. Geldend vanaf cohort 2020.  

6. Geldend vanaf cohort 2020.

7.    Hiermee wordt bedoeld dat er geen overlap en/of compensatie plaatstvindt 
       tussen een onderdeel van de opleiding, de kwalificatie en het keuzedeel waar 
       vrijstelling voor aangevraagd wordt. 
 

2 EVC is eerder verworden competentie, deze wordt afgegeven door een erkend EVC aanbieder. EVL is eerder 
verworven leeruitkomst, dit kan o.a. een certificaat of een deelnamebewijs zijn.



Contact
Voor meer informatie, neem contact op met de secretaris 

van de examencommissie.


