Wijzigingsblad
Centraal Examenreglement (CER)
Beste student,
Bij examinering binnen jouw opleiding is het Centraal Examenreglement (CER) leidend. Dit
wijzigingsblad brengt je op de hoogte wijzigingen rondom vrijstellingen in het CER van jouw startjaar
(cohort) bij ROC West-Brabant/Curio.
De volgende zaken zijn gewijzigd in de CERs van 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 en
2019-2020.
CER 2015
Wijziging
op blz. 4

Was
1.4 Vrijstelling
De examencommissie kan op verzoek van de deelnemer op basis van
vooropleiding, kennis of ervaring, bepalen dat geheel of gedeeltelijk vrijstelling
wordt verleend voor het afleggen van één of meer examens. De examencommissie
baseert zich bij het verlenen van vrijstellingen op de vrijstellingsregeling van het
college, opgenomen in het Handboek Examinering van het college. De manier
waarop vrijstellingen kunnen worden aangevraagd,
is ook opgenomen in deze regeling.
Wordt
1.4
1.4.1

Vrijstelling
Uitgangspunt binnen Curio is dat vrijstelling voor het afleggen van
examinering aan de leerling/student/cursist wordt verleend door de
examencommissie ten behoeve van het kunnen volgen van een
individueel leertraject en het inrichten van flexibele routes binnen het
onderwijs.
De examencommissie kan op basis van vooropleiding of eerder behaalde
examenresultaten, bepalen dat de student/cursist voldoet aan (een deel
van) de diploma-eisen en daarom het betreffende examen niet meer af
hoeft
te
leggen.
Er kan alleen tot het verlenen van vrijstelling voor het afleggen van
examinering overgegaan worden op verzoek van de student/cursist. De
student/cursist is daarbij
verantwoordelijk voor het aanleveren van bewijslast.
Er kan vrijstelling voor het afleggen van examinering worden verleend bij
aanvang van de opleiding, op basis van resultaten 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 van generieke
onderdelen 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.
Indien de examencommissie vrijstelling voor het afleggen van
examinering verleent, telt het eerder behaalde resultaat mee voor de
eindwaardering en wordt deze conform de regeling modeldiploma mbo
vermeld op de resultatenlijst bij het diploma. Bij een vrijstelling wordt op
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de resultatenlijst ‘vrijstelling’ vermeld én het resultaat wordt
overgenomen.
Het besluit tot vrijstelling van examinering is transparant en
controleerbaar en moet per individuele student/cursist onderbouwd
worden. Het besluit wordt vastgelegd in het examendossier van de
student/cursist.
Zie de Beleidskaders Examinering en vrijstelling mbo Nederlandse taal,
Engels, rekenen en keuzedelen voor de uitwerking en de voorwaarden
voor vrijstelling van examinering van generieke onderdelen.
1.4.2

Vrijstelling keuzedeel
Wanneer de student/cursist in een vorige opleiding een keuzedeel heeft
gevolgd, of op basis van een betrouwbaar bewijs dat de student/cursist
over de gevraagde keuzedeel-eisen beschikt, verleent de
examencommissie voor het examen van een keuzedeel een
vrijstelling onder de volgende voorwaarden:
a) voor een reeds behaald keuzedeel en afgesloten met tenminste
een 6 of ‘voldoende’; of
b) voor een reeds gevolgd keuzedeel en afgesloten met een
onvoldoende, niet lager dan een 4 of een overeenkomende
eindwaardering; en
c) voor minimaal de helft van de keuzedelen moet het resultaat
tenminste een 6 of ‘voldoende’ zijn ; en
d) wanneer de keuzedeelverplichting slechts één keuzedeel omvat,
dan moet voor dit keuzedeel ten minstens een 6 of ‘voldoende’
zijn behaald; en
e) er is geen compensatie met (onderdelen van de) kwalificatie
mogelijk.
Op de resultatenlijst komt in een geval van vrijstelling opnieuw het
resultaat te staan en het woord “vrijstelling”.

CER 2016
Wijziging
op blz. 4

Was
1.4 Vrijstelling
1.4.1. De examencommissie kan op verzoek van de deelnemer op basis van
vooropleiding, kennis of ervaring, bepalen dat geheel of gedeeltelijk vrijstelling
wordt verleend voor het afleggen van één of meer examens.
1.4.2. De examencommissie kan op verzoek van de deelnemer vrijstellingen
verlenen voor een examen van reeds behaalde keuzedelen of op basis van een
betrouwbaar bewijs dat de student over de gevraagde keuzedelen-eisen beschikt.
De examencommissie kan vrijstelling verlenen voor een keuzedeel als het
keuzedeel gekoppeld is aan de kwalificatie waar de vervolgopleiding op is
gebaseerd óf als het keuzedeel niet aan de kwalificatie is gekoppeld maar het
keuzedeel op verzoek van de student onderdeel uitmaakt van zijn opleiding. In het
geval dat de student in een vorige opleiding een keuzedeel niet heeft behaald, kan
de examencommissie geen vrijstelling verlenen. Wel kan de examencommissie
besluiten dit keuzedeel als gevolgd te beschouwen.
Wordt
1.4 Vrijstelling
1.4.1

Uitgangspunt binnen Curio is dat vrijstelling voor het afleggen van
examinering aan de leerling/student/cursist wordt verleend door de
examencommissie ten behoeve van het kunnen volgen van een
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individueel leertraject en het inrichten van flexibele routes binnen het
onderwijs.
De examencommissie kan op basis van vooropleiding of eerder behaalde
examenresultaten, bepalen dat de student/cursist voldoet aan (een deel
van) de diploma-eisen en daarom het betreffende examen niet meer af
hoeft
te
leggen.
Er kan alleen tot het verlenen van vrijstelling voor het afleggen van
examinering overgegaan worden op verzoek van de student/cursist. De
student/cursist is daarbij
verantwoordelijk voor het aanleveren van bewijslast.
Er kan vrijstelling voor het afleggen van examinering worden verleend bij
aanvang van de opleiding, op basis van resultaten 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 van generieke
onderdelen 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.
Indien de examencommissie vrijstelling voor het afleggen van
examinering verleent, telt het eerder behaalde resultaat mee voor de
eindwaardering en wordt deze conform de regeling modeldiploma mbo
vermeld op de resultatenlijst bij het diploma. Bij een vrijstelling wordt op
de resultatenlijst ‘vrijstelling’ vermeld én het resultaat wordt
overgenomen.
Het besluit tot vrijstelling van examinering is transparant en
controleerbaar en moet per individuele student/cursist onderbouwd
worden. Het besluit wordt vastgelegd in het examendossier van de
student/cursist.
Zie de Beleidskaders Examinering en vrijstelling mbo Nederlandse taal,
Engels, rekenen en keuzedelen voor de uitwerking en de voorwaarden
voor vrijstelling van examinering van generieke onderdelen.
1.4.2

Vrijstelling keuzedeel
Wanneer de student/cursist in een vorige opleiding een keuzedeel heeft
gevolgd, of op basis van een betrouwbaar bewijs dat de student/cursist
over de gevraagde keuzedeel-eisen beschikt, verleent de
examencommissie voor het examen van een keuzedeel een
vrijstelling onder de volgende voorwaarden:
a) voor een reeds behaald keuzedeel en afgesloten met tenminste
een 6 of ‘voldoende’; of
b) voor een reeds gevolgd keuzedeel en afgesloten met een
onvoldoende, niet lager dan een 4 of een overeenkomende
eindwaardering; en
c) voor minimaal de helft van de keuzedelen moet het resultaat
tenminste een 6 of ‘voldoende’ zijn ; en
d) wanneer de keuzedeelverplichting slechts één keuzedeel omvat,
dan moet voor dit keuzedeel ten minstens een 6 of ‘voldoende’
zijn behaald; en
e) er is geen compensatie met (onderdelen van de) kwalificatie
mogelijk.
Op de resultatenlijst komt in een geval van vrijstelling opnieuw het
resultaat te staan en het woord “vrijstelling”.
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CER 2017
Wijziging
op blz. 4

Was
1.4 Vrijstelling
1.4.1. De examencommissie kan op verzoek van de deelnemer op basis van
vooropleiding, kennis of ervaring, bepalen dat geheel of gedeeltelijk vrijstelling
wordt verleend voor het afleggen van één of meer examens.
1.4.2. De examencommissie kan op verzoek van de deelnemer vrijstellingen
verlenen voor een examen van reeds behaalde keuzedelen of op basis van een
betrouwbaar bewijs dat de student over de gevraagde keuzedelen-eisen beschikt.
De examencommissie kan vrijstelling verlenen voor een keuzedeel als het
keuzedeel gekoppeld is aan de kwalificatie waar de vervolgopleiding op is
gebaseerd óf als het keuzedeel niet aan de kwalificatie is gekoppeld maar het
keuzedeel op verzoek van de student onderdeel uitmaakt van zijn opleiding. In het
geval dat de student in een vorige opleiding een keuzedeel niet heeft behaald, kan
de examencommissie geen vrijstelling verlenen. Wel kan de examencommissie
besluiten dit keuzedeel als gevolgd te beschouwen.
Wordt
1.4 Vrijstelling
1.4.1

Uitgangspunt binnen Curio is dat vrijstelling voor het afleggen van
examinering aan de leerling/student/cursist wordt verleend door de
examencommissie ten behoeve van het kunnen volgen van een
individueel leertraject en het inrichten van flexibele routes binnen het
onderwijs.
De examencommissie kan op basis van vooropleiding of eerder behaalde
examenresultaten, bepalen dat de student/cursist voldoet aan (een deel
van) de diploma-eisen en daarom het betreffende examen niet meer af
hoeft
te
leggen.
Er kan alleen tot het verlenen van vrijstelling voor het afleggen van
examinering overgegaan worden op verzoek van de student/cursist. De
student/cursist is daarbij
verantwoordelijk voor het aanleveren van bewijslast.
Er kan vrijstelling voor het afleggen van examinering worden verleend bij
aanvang van de opleiding, op basis van resultaten 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 van generieke
onderdelen 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.
Indien de examencommissie vrijstelling voor het afleggen van
examinering verleent, telt het eerder behaalde resultaat mee voor de
eindwaardering en wordt deze conform de regeling modeldiploma mbo
vermeld op de resultatenlijst bij het diploma. Bij een vrijstelling wordt op
de resultatenlijst ‘vrijstelling’ vermeld én het resultaat wordt
overgenomen.
Het besluit tot vrijstelling van examinering is transparant en
controleerbaar en moet per individuele student/cursist onderbouwd
worden. Het besluit wordt vastgelegd in het examendossier van de
student/cursist.
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Zie de Beleidskaders Examinering en vrijstelling mbo Nederlandse taal,
Engels, rekenen en keuzedelen voor de uitwerking en de voorwaarden
voor vrijstelling van examinering van generieke onderdelen.
1.4.2

Vrijstelling keuzedeel
Wanneer de student/cursist in een vorige opleiding een keuzedeel heeft
gevolgd, of op basis van een betrouwbaar bewijs dat de student/cursist
over de gevraagde keuzedeel-eisen beschikt, verleent de
examencommissie voor het examen van een keuzedeel een
vrijstelling onder de volgende voorwaarden:
a) voor een reeds behaald keuzedeel en afgesloten met tenminste
een 6 of ‘voldoende’; of
b) voor een reeds gevolgd keuzedeel en afgesloten met een
onvoldoende, niet lager dan een 4 of een overeenkomende
eindwaardering; en
c) voor minimaal de helft van de keuzedelen moet het resultaat
tenminste een 6 of ‘voldoende’ zijn ; en
d) wanneer de keuzedeelverplichting slechts één keuzedeel omvat,
dan moet voor dit keuzedeel ten minstens een 6 of ‘voldoende’
zijn behaald; en
e) er is geen compensatie met (onderdelen van de) kwalificatie
mogelijk.
Op de resultatenlijst komt in een geval van vrijstelling opnieuw het
resultaat te staan en het woord “vrijstelling”.

CER 2018
Wijziging
op blz. 6

Was
1.4 Vrijstelling
1.4.1. De examencommissie kan op verzoek van de deelnemer op basis van
vooropleiding of eerder behaalde examenresultaten, bepalen dat de deelnemer
voldoet aan (een deel van)de diploma-eisen en daarom het betreffende examen
niet meer af hoeft te leggen. De examencommissie neemt de beslissing op basis
van aangetoonde bewijslast en onderbouwt het besluit. Vrijstelling wordt verleend
voor één of meerdere examens. Een verleende vrijstelling wordt opgenomen in het
examendossier van de student.
De eerder behaalde resultaten op grond waarvan vrijstellingen wordt verleend,
worden conform de regeling modeldiploma mbo overgenomen op het
resultatenoverzicht bij het diploma of worden met de term ‘vrijstelling’ op het
resultaten overzicht vermeld van het opleidingstraject waarvoor de vrijstelling
bedoeld is.
Wordt
1.4 Vrijstelling
1.4.1

Uitgangspunt binnen Curio is dat vrijstelling voor het afleggen van
examinering aan de leerling/student/cursist wordt verleend door de
examencommissie ten behoeve van het kunnen volgen van een
individueel leertraject en het inrichten van flexibele routes binnen het
onderwijs.
De examencommissie kan op basis van vooropleiding of eerder behaalde
examenresultaten, bepalen dat de student/cursist voldoet aan (een deel
van) de diploma-eisen en daarom het betreffende examen niet meer af
hoeft
te
leggen.
Er kan alleen tot het verlenen van vrijstelling voor het afleggen van
examinering overgegaan worden op verzoek van de student/cursist. De
student/cursist is daarbij
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verantwoordelijk voor het aanleveren van bewijslast.
Er kan vrijstelling voor het afleggen van examinering worden verleend bij
aanvang van de opleiding, op basis van resultaten 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 van generieke
onderdelen 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.
Indien de examencommissie vrijstelling voor het afleggen van
examinering verleent, telt het eerder behaalde resultaat mee voor de
eindwaardering en wordt deze conform de regeling modeldiploma mbo
vermeld op de resultatenlijst bij het diploma. Bij een vrijstelling wordt op
de resultatenlijst ‘vrijstelling’ vermeld én het resultaat wordt
overgenomen.
Het besluit tot vrijstelling van examinering is transparant en
controleerbaar en moet per individuele student/cursist onderbouwd
worden. Het besluit wordt vastgelegd in het examendossier van de
student/cursist.
Zie de Beleidskaders Examinering en vrijstelling mbo Nederlandse taal,
Engels, rekenen en keuzedelen voor de uitwerking en de voorwaarden
voor vrijstelling van examinering van generieke onderdelen.
1.4.2

Vrijstelling keuzedeel
Wanneer de student/cursist in een vorige opleiding een keuzedeel heeft
gevolgd, of op basis van een betrouwbaar bewijs dat de student/cursist
over de gevraagde keuzedeel-eisen beschikt, verleent de
examencommissie voor het examen van een keuzedeel een
vrijstelling onder de volgende voorwaarden:
a) voor een reeds behaald keuzedeel en afgesloten met tenminste
een 6 of ‘voldoende’; of
b) voor een reeds gevolgd keuzedeel en afgesloten met een
onvoldoende, niet lager dan een 4 of een overeenkomende
eindwaardering; en
c) voor minimaal de helft van de keuzedelen moet het resultaat
tenminste een 6 of ‘voldoende’ zijn ; en
d) wanneer de keuzedeelverplichting slechts één keuzedeel omvat,
dan moet voor dit keuzedeel ten minstens een 6 of ‘voldoende’
zijn behaald; en
e) er is geen compensatie met (onderdelen van de) kwalificatie
mogelijk.
Op de resultatenlijst komt in een geval van vrijstelling opnieuw het
resultaat te staan en het woord “vrijstelling”.

CER 2019
Wijziging
op blz. 6

Was
1.4 Vrijstelling
1.4.1. De examencommissie kan op verzoek van de deelnemer op basis van
vooropleiding of eerder behaalde examenresultaten, bepalen dat de deelnemer
voldoet aan (een deel van) de diploma-eisen en daarom het betreffende examen
niet meer af hoeft te leggen. De examencommissie neemt de beslissing op basis
van aangetoonde bewijslast en onderbouwt het besluit. Vrijstelling wordt verleend
voor één of meerdere examens.
Een verleende vrijstelling wordt opgenomen in het examendossier van de student.
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De eerder behaalde resultaten op grond waarvan vrijstellingen wordt verleend,
worden conform de regeling modeldiploma mbo overgenomen op het
resultatenoverzicht bij het diploma of worden met de term ‘vrijstelling’ op het
resultatenoverzicht vermeld van het opleidingstraject waarvoor de vrijstelling
bedoeld is.
1.4.2. Vrijstelling keuzedeel
De examencommissie kan op verzoek van de deelnemer vrijstelling verlenen:
o voor een examen van een reeds behaald keuzedeel, en;
o op basis van een betrouwbaar bewijs dat de deelnemer over de gevraagde
keuzedeel-eisen beschikt, en;
o als het keuzedeel gekoppeld is aan de kwalificatie waar de vervolgopleiding op is
gebaseerd, of;
o als het keuzedeel niet gekoppeld is aan de kwalificatie maar de deelnemer een
verzoek indient om het keuzedeel onderdeel te maken van zijn opleiding. In dit
geval is het een voorwaarde dat het keuzedeel onderdeel is van het schoolbrede
keuzedeel-aanbod en dat het keuzedeel niet overlapt met één of meer onderdelen
van de kwalificatie van de opleiding.
In het geval dat de deelnemer in een vorige opleiding een keuzedeel niet heeft
behaald, kan de examencommissie geen vrijstelling verlenen. Wel kan de
examencommissie besluiten dit keuzedeel als gevolgd te beschouwen. De
deelnemer heeft voldaan aan (een gedeelte van) de aanvullende
diplomavoorwaarde, namelijk de aanwezigheid van het examenresultaat (ongeacht
of dit positief of negatief is) voor een keuzedeel dat invulling geeft aan de
keuzedeelverplichting van de nieuwe opleiding. Ook hier geldt dat het keuzedeel
gekoppeld moet zijn aan de kwalificatie, of de deelnemer moet een verzoek
indienen om het keuzedeel onderdeel te maken van de opleiding (in dat geval is het
keuzedeel onderdeel van het keuzedeelaanbod van de school en overlapt niet met
de kwalificatie).
Op de resultatenlijst komt in een geval van vrijstelling opnieuw het resultaat te staan
en dus niet “ vrijstelling”.
Wordt
1.4 Vrijstelling
1.4.1

Uitgangspunt binnen Curio is dat vrijstelling voor het afleggen van
examinering aan de leerling/student/cursist wordt verleend door de
examencommissie ten behoeve van het kunnen volgen van een
individueel leertraject en het inrichten van flexibele routes binnen het
onderwijs.
De examencommissie kan op basis van vooropleiding of eerder behaalde
examenresultaten, bepalen dat de student/cursist voldoet aan (een deel
van) de diploma-eisen en daarom het betreffende examen niet meer af
hoeft
te
leggen.
Er kan alleen tot het verlenen van vrijstelling voor het afleggen van
examinering overgegaan worden op verzoek van de student/cursist. De
student/cursist is daarbij
verantwoordelijk voor het aanleveren van bewijslast.
Er kan vrijstelling voor het afleggen van examinering worden verleend bij
aanvang van de opleiding, op basis van resultaten 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 van generieke
onderdelen heeft een onbeperkte geldigheidsduur binnen Curio. Echter,
wanneer de slaag-/zakregeling bij wet verandert, kan dit invloed hebben
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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.
Indien de examencommissie vrijstelling voor het afleggen van
examinering verleent, telt het eerder behaalde resultaat mee voor de
eindwaardering en wordt deze conform de regeling modeldiploma mbo
vermeld op de resultatenlijst bij het diploma. Bij een vrijstelling wordt op
de resultatenlijst ‘vrijstelling’ vermeld én het resultaat wordt
overgenomen.
Het besluit tot vrijstelling van examinering is transparant en
controleerbaar en moet per individuele student/cursist onderbouwd
worden. Het besluit wordt vastgelegd in het examendossier van de
student/cursist.
Zie de Beleidskaders Examinering en vrijstelling mbo Nederlandse taal,
Engels, rekenen en keuzedelen voor de uitwerking en de voorwaarden
voor vrijstelling van examinering van generieke onderdelen.
1.4.2

Vrijstelling keuzedeel
Wanneer de student/cursist in een vorige opleiding een keuzedeel heeft
gevolgd, of op basis van een betrouwbaar bewijs dat de student/cursist
over de gevraagde keuzedeel-eisen beschikt, verleent de
examencommissie voor het examen van een keuzedeel een
vrijstelling onder de volgende voorwaarden:
a) voor een reeds behaald keuzedeel en afgesloten met tenminste
een 6 of ‘voldoende’; of
b) voor een reeds gevolgd keuzedeel en afgesloten met een
onvoldoende, niet lager dan een 4 of een overeenkomende
eindwaardering; en
c) voor minimaal de helft van de keuzedelen moet het resultaat
tenminste een 6 of ‘voldoende’ zijn ; en
d) wanneer de keuzedeelverplichting slechts één keuzedeel omvat,
dan moet voor dit keuzedeel ten minstens een 6 of ‘voldoende’
zijn behaald; en
e) er is geen compensatie met (onderdelen van de) kwalificatie
mogelijk.
Op de resultatenlijst komt in een geval van vrijstelling opnieuw het
resultaat te staan en het woord “vrijstelling”.
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