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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, 

2019-2020, 2020-2021 en 2021-2022. 

CER 2015 
Wijziging  
op blz. 3 en 
4 

Was 
1.3 Inschrijving  
 
1.3.1 Deelnemer  
Degene die aan een onderwijsinstelling als deelnemer is ingeschreven, heeft 
toegang tot de examenvoorzieningen. Aan de inschrijving voor deelname aan 
examens zijn de volgende voorwaarden gesteld: - de deelnemer dient in het bezit te 
zijn van een geldige onderwijsovereenkomst; - de deelnemer dient aan de 
voorwaarden, gesteld in de onderwijs- en examenregeling (OER), te hebben 
voldaan; - de deelnemer dient zich op de juiste wijze in te schrijven voor elk 
examen, volgens de vigerende regeling van het college.  
 
1.3.2 Examendeelnemer  
Degene die uitsluitend tot de examenvoorzieningen wenst te worden toegelaten, 
kan zich als examendeelnemer in laten schrijven. Aan die inschrijving zijn de 
volgende voorwaarden verbonden: - voldoen aan de voorwaarden voor deelname 
aan de examinering, zoals vermeld in het Handboek Examinering van het college; - 
betaling van het door het college vastgestelde examengeld. 

Wordt 
 
Een examendeelnemer mbo is degene die uitsluitend tot de examenvoorzieningen 
wenst te worden toegelaten. 
 
3.1 Wanneer een student/cursist tot 2 schooljaar eerder ingeschreven is 

geweest bij Curio als student/cursist in een beroepsopleiding, maar de 
beroepsopleiding niet binnen de geldende studieduur heeft afgerond, wordt de 
student/cursist tot maximaal 2 jaar ingeschreven als examendeelnemer en 
dient de OOK te worden voorzien van een nieuw opleidingsblad.  

 
3.1.1. Echter, wanneer Curio niet in staat is geweest een examen en/of 

herkansing binnen de geldende studieduur aan te bieden aan een 
student/cursist, dan is het mogelijk om de student/cursist in te schrijven met 
een verlengde onderwijsovereenkomst (OOK). De student/cursist is dan 
geen collegegeld of examengeld verschuldigd. 

3.1.2. Wanneer een student/cursist een examen en/of herkansing moet afleggen 
na 31 juli en voor 1 oktober, volgend op de geldende studieduur, is het 
mogelijk om de student/cursist voor deze periode in te schrijven met een 
verlengde OOK. De student/cursist is dan geen collegegeld of examengeld 
verschuldigd.   

 
3.2. Wanneer een leerling/student/cursist langer dan 2 schooljaar niet 

ingeschreven is geweest als student/cursist in een beroepsopleiding binnen 
Curio, wordt de kandidaat NIET ingeschreven als examendeelnemer, 
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maar kan de kandidaat op zijn verzoek als EVL kandidaat worden 
aangemerkt. Dit dient te worden vermeld op het opleidingsblad van de op te 
stellen OOK. 

 
Voor alle examendeelnemers mbo binnen Curio geldt:  

- het recht om te worden toegelaten tot de examenvoorzieningen, 

maar geen recht op onderwijsvoorzieningen; 

- de kandidaat dient een schriftelijk verzoek in tot inschrijving als 

examendeelnemer bij de examencommissie middels een 

aanmeldformulier;  

- de kandidaat voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan de 

examinering, vermeld in de OER van de opleiding waarvoor de 

kandidaat zich aanmeldt; 

- de duur van de inschrijving van de examendeelnemer is 6 

maanden en kan telkens met 6 maanden worden verlengd, met een 

maximum van 2 jaar;  

- betaling van het vastgestelde examengeld, volgens de tarievenlijst 

Examendeelnemer mbo, is voldaan voorafgaand aan het examen;  

- indien het een meerderjarige examendeelnemer betreft die het 

examengeld niet zelf voldoet, wordt niet overgegaan tot inschrijving 

dan nadat de deelnemer schriftelijk heeft verklaard dat hij ermee 

instemt dat een in die verklaring vermelde derde namens hem het 

examengeld voldoet.  

 

Curio behoudt zich het recht een negatief advies te geven bij een verzoek tot 

inschrijving als examendeelnemer mbo en legt de motivatie hiervoor schriftelijk 

vast.  

 
Voor alle EVL kandidaten binnen Curio geldt:  

- de EVL kandidaat dient een aanvraagformulier in om als EVL 

kandidaat bij de examencommissie Curio Specials aangemeld te 

worden;  

- betaling van het vastgestelde examengeld, volgens de tarievenlijst 

EVL kandidaat is voldaan voorafgaand aan het examen en de 

onderwijsperiode.  

 

 

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 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, eerder verworven 
leeruitkomsten en/of eerder behaalde (examen) resultaten, vrijstelling verlenen voor 
dat examenonderdeel of die examenonderdelen. De student/cursist hoeft bij een 
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positief besluit het betreffende examenonderdeel of de betreffende 
examenonderdelen niet meer af te leggen. 
 
Er kan alleen tot het verlenen van vrijstelling voor het afleggen van een bepaald 
examenonderdeel of examenonderdelen 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 een bepaald examenonderdeel of 
examenonderdelen 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.  
Echter, wanneer het een 'verlopen' keuzedeel betreft, kan vrijstelling worden 
verleend tot zes jaar nadat de einddatum verstreken is.  
 
Een verleende vrijstelling voor afleggen van een generiek examenonderdeel of 
generieke examenonderdelen 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 een 
examenonderdeel of examenonderdelen 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 folder Examinering en vrijstelling Nederlandse taal, Engels, rekenen en 
keuzedelen mbo voor de uitwerking en de voorwaarden voor vrijstelling van 
examinering van generieke onderdelen en keuzedelen. 

 

 Toegevoegd 
 
1.10.4. Cum laude 
Wanneer er geen Cum Laude regeling is opgenomen in het Centraal 
examenreglement van jouw cohort, dan geldt vanaf diplomeringsjaar 2021 de 
volgende Cum Laude regeling:  
 
De examencommissie stelt, op verzoek van de student en als onderdeel van de 
diplomering, vast of een student voldoet aan de voorwaarden voor ‘cum laude’. 
Daarbij kan de examencommissie in incidentele gevallen afwijken van de regeling 
zoals deze hier is opgenomen. 

De student/cursist komt in aanmerking komen voor de aantekening ‘cum laude’ op 
het diploma als de afgeronde eindwaarderingen van alle examenonderdelen die 
meetellen in de slaag-/zakregeling aan de volgende voorwaarden voldoen:  

 het gemiddelde van de (afgeronde) eindwaarderingen in cijfers of woorden 
op de resultatenlijst bij het diploma is ten minste 8,0 of hoger of de 
equivalent ervan; en  

 de eindwaarderingen in cijfers of woorden op de resultatenlijst bij het 
diploma zijn ten minste gewaardeerd met een afgeronde 6 of het equivalent 
ervan; en  

 de eindwaardering voor het vak rekenen in cijfers of woorden op de 
resultatenlijst bij het diploma is ten minste gewaardeerd met een afgeronde 
6 of het equivalent ervan; en  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0031616/2020-11-25
https://www.curio.nl/documenten/mbo/regelingen-en-procedures-mbo/
https://www.curio.nl/documenten/mbo/regelingen-en-procedures-mbo/
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 de eindwaardering van het generieke examenonderdeel loopbaan en 
burgerschap is 'voldaan' en de beoordeling van de beroepspraktijkvorming 
is ‘voldoende’.  

 
Het gaat bij de eindwaardering om de afgeronde cijfers of woorden voor kerntaken, 
keuzedelen en generieke eisen. Deze tellen mee in de slaag-/zakbeslissing, zoals 
deze in het modeldiploma worden vermeld. Uitgangspunt zijn afgeronde 
eindresultaten.  
 
Artikel 15 in het Examen- en Kwalificatiebesluit relateert de eindwaarderingen in 
woorden aan die in cijfers. Zo kan een gemiddeld cijfer worden berekend over alle 
eindwaarderingen.  
 
Om in aanmerking te komen voor de aantekening ‘cum laude’ is de student/cursist 
afgestudeerd binnen de nominale onderwijstijd.  
 
Extra prestaties en resultaten van aanvullende vakken tellen niet mee voor ‘cum 
lade’ wanneer deze niet meetellen in de slag-/zakregeling.  
 
Bij het vaststellen van fraude komt de student/cursist niet in aanmerking voor ‘cum 
laude’. Bij fraude is de betrouwbaarheid van de prestatie namelijk in het geding.  
 
Wanneer voor een examen(onderdeel) een vrijstelling is verleend en dit resultaat 
wordt meegewogen voor de eindwaardering van de kerntaak of het keuzedeel, dan 
kan ‘cum laude’ toegekend worden.  
 
Bij vrijstellingen zonder eindwaardering voor kerntaken of keuzedelen wordt geen 
cum laude toegekend. Het resultaat is niet zichtbaar en kan lager zijn dan 8. 
 

 

 

CER 2016 
Wijziging  
op blz. 4 

Was 
1.3 Inschrijving  
 
1.3.1 Deelnemer  
Degene die aan een onderwijsinstelling als deelnemer is ingeschreven, heeft 
toegang tot de examenvoorzieningen. Aan de inschrijving voor deelname aan 
examens zijn de volgende voorwaarden gesteld:  
- de deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldige onderwijsovereenkomst;  
- de deelnemer dient aan de voorwaarden, gesteld in de onderwijs- en 
examenregeling (OER), te hebben voldaan;  
- de deelnemer dient zich op de juiste wijze in te schrijven voor elk examen, volgens 
de vigerende regeling van het college.  
 
1.3.2 Examendeelnemer 
Degene die uitsluitend tot de examenvoorzieningen wenst te worden toegelaten, 
kan zich als examendeelnemer in laten schrijven. Aan die inschrijving zijn de 
volgende voorwaarden verbonden:  
- dient in het bezit te zijn van een geldige examenovereenkomst;  
- voldoen aan de voorwaarden voor deelname aan de examinering;  
- het examen dient plaats te vinden binnen 2 jaar na beëindigen van de opleiding;  
- betaling van het door het college vastgestelde examengeld.  
 
ROC West-Brabant behoudt zich het recht voor een verzoek tot inschrijving als 
examendeelnemer te weigeren. 
 

Wordt 
 
Een examendeelnemer mbo is degene die uitsluitend tot de examenvoorzieningen 
wenst te worden toegelaten. 
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3.1 Wanneer een student/cursist tot 2 schooljaar eerder ingeschreven is geweest 
bij Curio als student/cursist in een beroepsopleiding, maar de beroepsopleiding 
niet binnen de geldende studieduur heeft afgerond, wordt de student/cursist 
tot maximaal 2 jaar ingeschreven als examendeelnemer en dient de OOK te 
worden voorzien van een nieuw opleidingsblad.  

 
3.1.1. Echter, wanneer Curio niet in staat is geweest een examen en/of 

herkansing binnen de geldende studieduur aan te bieden aan een 
student/cursist, dan is het mogelijk om de student/cursist in te schrijven met 
een verlengde onderwijsovereenkomst (OOK). De student/cursist is dan 
geen collegegeld of examengeld verschuldigd. 

3.1.2. Wanneer een student/cursist een examen en/of herkansing moet afleggen 
na 31 juli en voor 1 oktober, volgend op de geldende studieduur, is het 
mogelijk om de student/cursist voor deze periode in te schrijven met een 
verlengde OOK. De student/cursist is dan geen collegegeld of examengeld 
verschuldigd.   

 
3.2. Wanneer een leerling/student/cursist langer dan 2 schooljaar niet 

ingeschreven is geweest als student/cursist in een beroepsopleiding binnen 
Curio, wordt de kandidaat NIET ingeschreven als examendeelnemer, 
maar kan de kandidaat op zijn verzoek als EVL kandidaat worden 
aangemerkt. Dit dient te worden vermeld op het opleidingsblad van de op te 
stellen OOK. 

 
Voor alle examendeelnemers mbo binnen Curio geldt:  

- het recht om te worden toegelaten tot de examenvoorzieningen, 

maar geen recht op onderwijsvoorzieningen; 

- de kandidaat dient een schriftelijk verzoek in tot inschrijving als 

examendeelnemer bij de examencommissie middels een 

aanmeldformulier;  

- de kandidaat voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan de 

examinering, vermeld in de OER van de opleiding waarvoor de 

kandidaat zich aanmeldt; 

- de duur van de inschrijving van de examendeelnemer is 6 

maanden en kan telkens met 6 maanden worden verlengd, met een 

maximum van 2 jaar;  

- betaling van het vastgestelde examengeld, volgens de tarievenlijst 

Examendeelnemer mbo, is voldaan voorafgaand aan het examen;  

- indien het een meerderjarige examendeelnemer betreft die het 

examengeld niet zelf voldoet, wordt niet overgegaan tot inschrijving 

dan nadat de deelnemer schriftelijk heeft verklaard dat hij ermee 

instemt dat een in die verklaring vermelde derde namens hem het 

examengeld voldoet.  

 

Curio behoudt zich het recht een negatief advies te geven bij een verzoek tot 

inschrijving als examendeelnemer mbo en legt de motivatie hiervoor schriftelijk 

vast.  

 
Voor alle EVL kandidaten binnen Curio geldt:  

- de EVL kandidaat dient een aanvraagformulier in om als EVL 

kandidaat bij de examencommissie Curio Specials aangemeld te 

worden;  

- betaling van het vastgestelde examengeld, volgens de tarievenlijst 

EVL kandidaat is voldaan voorafgaand aan het examen en de 

onderwijsperiode.  

 

Was  
1.4 Vrijstelling  
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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 
 
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, eerder verworven 
leeruitkomsten en/of eerder behaalde (examen) resultaten, vrijstelling verlenen voor 
dat examenonderdeel of die examenonderdelen. De student/cursist hoeft bij een 
positief besluit het betreffende examenonderdeel of de betreffende 
examenonderdelen niet meer af te leggen. 
 
Er kan alleen tot het verlenen van vrijstelling voor het afleggen van een bepaald 
examenonderdeel of examenonderdelen 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 een bepaald examenonderdeel of 
examenonderdelen 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. 
Echter, wanneer het een 'verlopen' keuzedeel betreft, kan vrijstelling worden 
verleend tot zes jaar nadat de einddatum verstreken is. 
 
Een verleende vrijstelling voor afleggen van een generiek examenonderdeel of 
generieke examenonderdelen 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 een 
examenonderdeel of examenonderdelen 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 folder Examinering en vrijstelling Nederlandse taal, Engels, rekenen en 
keuzedelen mbo voor de uitwerking en de voorwaarden voor vrijstelling van 
examinering van generieke onderdelen en keuzedelen. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0031616/2020-11-25
https://www.curio.nl/documenten/mbo/regelingen-en-procedures-mbo/
https://www.curio.nl/documenten/mbo/regelingen-en-procedures-mbo/
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Toegevoegd 
 
1.10.4. Cum laude 
Wanneer er geen Cum Laude regeling is opgenomen in het Centraal 
examenreglement van jouw cohort, dan geldt vanaf diplomeringsjaar 2021 de 
volgende Cum Laude regeling:  
 
De examencommissie stelt, op verzoek van de student en als onderdeel van de 
diplomering, vast of een student voldoet aan de voorwaarden voor ‘cum laude’. 
Daarbij kan de examencommissie in incidentele gevallen afwijken van de regeling 
zoals deze hier is opgenomen. 

De student/cursist komt in aanmerking komen voor de aantekening ‘cum laude’ op 
het diploma als de afgeronde eindwaarderingen van alle examenonderdelen die 
meetellen in de slaag-/zakregeling aan de volgende voorwaarden voldoen:  

 het gemiddelde van de (afgeronde) eindwaarderingen in cijfers of woorden 
op de resultatenlijst bij het diploma is ten minste 8,0 of hoger of de 
equivalent ervan; en  

 de eindwaarderingen in cijfers of woorden op de resultatenlijst bij het 
diploma zijn ten minste gewaardeerd met een afgeronde 6 of het equivalent 
ervan; en  

 de eindwaardering voor het vak rekenen in cijfers of woorden op de 
resultatenlijst bij het diploma is ten minste gewaardeerd met een afgeronde 
6 of het equivalent ervan; en  

 de eindwaardering van het generieke examenonderdeel loopbaan en 
burgerschap is 'voldaan' en de beoordeling van de beroepspraktijkvorming 
is ‘voldoende’.  

 
Het gaat bij de eindwaardering om de afgeronde cijfers of woorden voor kerntaken, 
keuzedelen en generieke eisen. Deze tellen mee in de slaag-/zakbeslissing, zoals 
deze in het modeldiploma worden vermeld. Uitgangspunt zijn afgeronde 
eindresultaten. Artikel 15 in het Examen- en Kwalificatiebesluit relateert de 
eindwaarderingen in woorden aan die in cijfers. Zo kan een gemiddeld cijfer worden 
berekend over alle eindwaarderingen.  
 
Om in aanmerking te komen voor de aantekening ‘cum laude’ is de student/cursist 
afgestudeerd binnen de nominale onderwijstijd.  
 
Extra prestaties en resultaten van aanvullende vakken tellen niet mee voor ‘cum 
lade’ wanneer deze niet meetellen in de slag-/zakregeling.  
 
Bij het vaststellen van fraude komt de student/cursist niet in aanmerking voor ‘cum 
laude’. Bij fraude is de betrouwbaarheid van de prestatie namelijk in het geding.  
 
Wanneer voor een examen(onderdeel) een vrijstelling is verleend en dit resultaat 
wordt meegewogen voor de eindwaardering van de kerntaak of het keuzedeel, dan 
kan ‘cum laude’ toegekend worden.  
 
Bij vrijstellingen zonder eindwaardering voor kerntaken of keuzedelen wordt geen 
cum laude toegekend. Het resultaat is niet zichtbaar en kan lager zijn dan 8. 
 

  
 

CER 2017 
Wijziging  
op blz. 3 en 
4 
 
 
 

Was 
1.3 Inschrijving  
 
1.3.1 Deelnemer  
Degene die aan een onderwijsinstelling als deelnemer is ingeschreven, heeft 
toegang tot de examenvoorzieningen. Aan de inschrijving voor deelname aan 
examens zijn de volgende voorwaarden gesteld:  
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- de deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldige onderwijsovereenkomst;  
- de deelnemer dient aan de voorwaarden, gesteld in de onderwijs- en 
examenregeling (OER), te hebben voldaan;  
- de deelnemer dient zich op de juiste wijze in te schrijven voor elk examen, volgens 
de vigerende regeling van het college.  
 
1.3.2 Examendeelnemer  
Degene die uitsluitend tot de examenvoorzieningen wenst te worden toegelaten, 
kan zich als examendeelnemer in laten schrijven. Aan die inschrijving zijn de 
volgende voorwaarden verbonden:  
- dient in het bezit te zijn van een geldige examenovereenkomst;  
- voldoen aan de voorwaarden voor deelname aan de examinering; 
- het examen dient plaats te vinden binnen 2 jaar na beëindigen van de opleiding;  
- betaling van het door het college vastgestelde examengeld. ROC West-Brabant 
behoudt zich het recht voor een verzoek tot inschrijving als examendeelnemer te 
weigeren. 
  

Wordt 
 
Een examendeelnemer mbo is degene die uitsluitend tot de examenvoorzieningen 
wenst te worden toegelaten. 
 
3.1 Wanneer een student/cursist tot 2 schooljaar eerder ingeschreven is geweest 

bij Curio als student/cursist in een beroepsopleiding, maar de beroepsopleiding 
niet binnen de geldende studieduur heeft afgerond, wordt de student/cursist 
tot maximaal 2 jaar ingeschreven als examendeelnemer en dient de OOK te 
worden voorzien van een nieuw opleidingsblad.  

 
3.1.1 Echter, wanneer Curio niet in staat is geweest een examen en/of 

herkansing binnen de geldende studieduur aan te bieden aan een 
student/cursist, dan is het mogelijk om de student/cursist in te schrijven met 
een verlengde onderwijsovereenkomst (OOK). De student/cursist is dan 
geen collegegeld of examengeld verschuldigd. 

3.1.2 Wanneer een student/cursist een examen en/of herkansing moet afleggen 
na 31 juli en voor 1 oktober, volgend op de geldende studieduur, is het 
mogelijk om de student/cursist voor deze periode in te schrijven met een 
verlengde OOK. De student/cursist is dan geen collegegeld of examengeld 
verschuldigd.   

 
3.2 Wanneer een leerling/student/cursist langer dan 2 schooljaar niet 

ingeschreven is geweest als student/cursist in een beroepsopleiding binnen 
Curio, wordt de kandidaat NIET ingeschreven als examendeelnemer, maar 
kan de kandidaat op zijn verzoek als EVL kandidaat worden aangemerkt. 
Dit dient te worden vermeld op het opleidingsblad van de op te stellen OOK. 

 
Voor alle examendeelnemers mbo binnen Curio geldt:  

- het recht om te worden toegelaten tot de examenvoorzieningen, 

maar geen recht op onderwijsvoorzieningen; 

- de kandidaat dient een schriftelijk verzoek in tot inschrijving als 

examendeelnemer bij de examencommissie middels een 

aanmeldformulier;  

- de kandidaat voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan de 

examinering, vermeld in de OER van de opleiding waarvoor de 

kandidaat zich aanmeldt; 

- de duur van de inschrijving van de examendeelnemer is 6 

maanden en kan telkens met 6 maanden worden verlengd, met een 

maximum van 2 jaar;  

- betaling van het vastgestelde examengeld, volgens de tarievenlijst 

Examendeelnemer mbo, is voldaan voorafgaand aan het examen;  
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- indien het een meerderjarige examendeelnemer betreft die het 

examengeld niet zelf voldoet, wordt niet overgegaan tot inschrijving 

dan nadat de deelnemer schriftelijk heeft verklaard dat hij ermee 

instemt dat een in die verklaring vermelde derde namens hem het 

examengeld voldoet.  

 

Curio behoudt zich het recht een negatief advies te geven bij een verzoek tot 

inschrijving als examendeelnemer mbo en legt de motivatie hiervoor schriftelijk 

vast.  

 
Voor alle EVL kandidaten binnen Curio geldt:  

- de EVL kandidaat dient een aanvraagformulier in om als EVL 

kandidaat bij de examencommissie Curio Specials aangemeld te 

worden;  

- betaling van het vastgestelde examengeld, volgens de tarievenlijst 

EVL kandidaat is voldaan voorafgaand aan het examen en de 

onderwijsperiode.  

 

 

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 
 
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, eerder verworven 
leeruitkomsten en/of eerder behaalde (examen) resultaten, vrijstelling verlenen voor 
dat examenonderdeel of die examenonderdelen. De student/cursist hoeft bij een 
positief besluit het betreffende examenonderdeel of de betreffende 
examenonderdelen niet meer af te leggen. 
 
Er kan alleen tot het verlenen van vrijstelling voor het afleggen van een bepaald 
examenonderdeel of examenonderdelen 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 een bepaald examenonderdeel of 
examenonderdelen 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. 
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Echter, wanneer het een 'verlopen' keuzedeel betreft, kan vrijstelling worden 
verleend tot zes jaar nadat de einddatum verstreken is. 
 
Een verleende vrijstelling voor afleggen van een generiek examenonderdeel of 
generieke examenonderdelen 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 een 
examenonderdeel of examenonderdelen 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 folder Examinering en vrijstelling Nederlandse taal, Engels, rekenen en 
keuzedelen mbo voor de uitwerking en de voorwaarden voor vrijstelling van 
examinering van generieke onderdelen en keuzedelen. 
 

Toegevoegd 
 
1.10.4. Cum laude 
Wanneer er geen Cum Laude regeling is opgenomen in het Centraal 
examenreglement van jouw cohort, dan geldt vanaf diplomeringsjaar 2021 de 
volgende Cum Laude regeling:  
 
De examencommissie stelt, op verzoek van de student en als onderdeel van de 
diplomering, vast of een student voldoet aan de voorwaarden voor ‘cum laude’. 
Daarbij kan de examencommissie in incidentele gevallen afwijken van de regeling 
zoals deze hier is opgenomen. 

De student/cursist komt in aanmerking komen voor de aantekening ‘cum laude’ op 
het diploma als de afgeronde eindwaarderingen van alle examenonderdelen die 
meetellen in de slaag-/zakregeling aan de volgende voorwaarden voldoen:  

 het gemiddelde van de (afgeronde) eindwaarderingen in cijfers of woorden 
op de resultatenlijst bij het diploma is ten minste 8,0 of hoger of de 
equivalent ervan; en  

 de eindwaarderingen in cijfers of woorden op de resultatenlijst bij het 
diploma zijn ten minste gewaardeerd met een afgeronde 6 of het equivalent 
ervan; en  

 de eindwaardering voor het vak rekenen in cijfers of woorden op de 
resultatenlijst bij het diploma is ten minste gewaardeerd met een afgeronde 
6 of het equivalent ervan; en  

 de eindwaardering van het generieke examenonderdeel loopbaan en 
burgerschap is 'voldaan' en de beoordeling van de beroepspraktijkvorming 
is ‘voldoende’.  

 
Het gaat bij de eindwaardering om de afgeronde cijfers of woorden voor kerntaken, 
keuzedelen en generieke eisen. Deze tellen mee in de slaag-/zakbeslissing, zoals 
deze in het modeldiploma worden vermeld. Uitgangspunt zijn afgeronde 
eindresultaten.  
Artikel 15 in het Examen- en Kwalificatiebesluit relateert de eindwaarderingen in 
woorden aan die in cijfers. Zo kan een gemiddeld cijfer worden berekend over alle 
eindwaarderingen.  
 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0031616/2020-11-25
https://www.curio.nl/documenten/mbo/regelingen-en-procedures-mbo/
https://www.curio.nl/documenten/mbo/regelingen-en-procedures-mbo/
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Om in aanmerking te komen voor de aantekening ‘cum laude’ is de student/cursist 
afgestudeerd binnen de nominale onderwijstijd.  
 
Extra prestaties en resultaten van aanvullende vakken tellen niet mee voor ‘cum 
lade’ wanneer deze niet meetellen in de slag-/zakregeling.  
 
Bij het vaststellen van fraude komt de student/cursist niet in aanmerking voor ‘cum 
laude’. Bij fraude is de betrouwbaarheid van de prestatie namelijk in het geding.  
 
Wanneer voor een examen(onderdeel) een vrijstelling is verleend en dit resultaat 
wordt meegewogen voor de eindwaardering van de kerntaak of het keuzedeel, dan 
kan ‘cum laude’ toegekend worden.  
 
Bij vrijstellingen zonder eindwaardering voor kerntaken of keuzedelen wordt geen 
cum laude toegekend. Het resultaat is niet zichtbaar en kan lager zijn dan 8. 
 

  
 

CER 2018 
Wijziging  
op blz. 5 en 
6 
 
 
 
 
 

Was 
1.3 Inschrijving  
 
1.3.1 Deelnemer  
Degene die bij een opleiding van ROC West-Brabant als deelnemer is 
ingeschreven, heeft toegang tot de onderwijs- en examenvoorzieningen. Aan de 
inschrijving voor deelname aan examens zijn de volgende voorwaarden gesteld:  
- de deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldige onderwijsovereenkomst;  
- de deelnemer dient aan de voorwaarden, gesteld in de onderwijs- en 
examenregeling (OER), te hebben voldaan;  
- de deelnemer dient zich op de juiste wijze in te schrijven voor elk examen, volgens 
de geldende regeling van het college.  
 
1.3.2 Examendeelnemer  
Een examendeelnemer is degene die uitsluitend tot de examens wenst te worden 
toegelaten. Is eerder ingeschreven als deelnemer in een beroepsopleiding maar 
heeft de opleiding niet binnen de vastgestelde studieduur afgerond. De deelnemer 
dient een schriftelijk verzoek tot inschrijving als examendeelnemer bij de 
examencommissie in. In alle gevallen beslist de examencommissie over verzoeken 
tot inschrijving als examendeelnemer. Na toestemming wordt in dit geval volstaan 
met het invullen van een nieuw opleidingsblad behorende bij de 
onderwijsovereenkomst. Deze overeenkomst geeft het recht om examens af te 
leggen, maar geeft geen recht op onderwijs.  
 
Aan die inschrijving zijn voor de deelnemer de volgende voorwaarden verbonden:  
- dient in het bezit te zijn van een nieuw opleidingsblad bij de 
onderwijsovereenkomst  
- dient te voldoen aan de voorwaarden voor deelname aan de examinering, vermeld 
in de OER van de opleiding waarvoor de deelnemer zich aanmeldt.  
- het examen dient plaats te vinden binnen 2 jaar na beëindigen van de opleiding;  
- betaling van het door het college vastgestelde examengeld. ROC West-Brabant 
behoudt zich het recht voor een verzoek tot inschrijving als examendeelnemer te 
weigeren en legt de motivatie voor afwijzing schriftelijk vast.  
 
Degene die uitsluitend tot de examenvoorzieningen wenst te worden toegelaten en 
niet eerder is ingeschreven als deelnemer in een beroepsopleiding, kan zich als 
examendeelnemer in laten schrijven. Dit dient vermeld te worden op het 
opleidingsblad van de onderwijsovereenkomst (zie art. 2 OOK).  
 
Aan die inschrijving zijn voor de deelnemer de volgende voorwaarden verbonden:  
- dient in het bezit te zijn van een gewijzigd opleidingsblad.  
- voldoen aan de voorwaarden voor deelname aan de examinering, vermeld in de 
OER van de opleiding waarvoor de deelnemer zich aanmeldt.  
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- betaling van het door het college vastgestelde examengeld.  
 
ROC West-Brabant behoudt zich het recht voor een verzoek tot inschrijving als 
examendeelnemer te weigeren en legt de motivatie voor afwijzing schriftelijk vast. 
 

 Wordt 
 
Een examendeelnemer mbo is degene die uitsluitend tot de examenvoorzieningen 
wenst te worden toegelaten. 
 
3.1 Wanneer een student/cursist tot 2 schooljaar eerder ingeschreven is geweest 

bij Curio als student/cursist in een beroepsopleiding, maar de beroepsopleiding 
niet binnen de geldende studieduur heeft afgerond, wordt de student/cursist 
tot maximaal 2 jaar ingeschreven als examendeelnemer en dient de OOK te 
worden voorzien van een nieuw opleidingsblad.  

 
3.1.1. Echter, wanneer Curio niet in staat is geweest een examen en/of 

herkansing binnen de geldende studieduur aan te bieden aan een 
student/cursist, dan is het mogelijk om de student/cursist in te schrijven met 
een verlengde onderwijsovereenkomst (OOK). De student/cursist is dan 
geen collegegeld of examengeld verschuldigd. 

3.1.2 Wanneer een student/cursist een examen en/of herkansing moet afleggen 
na 31 juli en voor 1 oktober, volgend op de geldende studieduur, is het 
mogelijk om de student/cursist voor deze periode in te schrijven met een 
verlengde OOK. De student/cursist is dan geen collegegeld of examengeld 
verschuldigd.   

 
3.2 Wanneer een leerling/student/cursist langer dan 2 schooljaar niet 

ingeschreven is geweest als student/cursist in een beroepsopleiding binnen 
Curio, wordt de kandidaat NIET ingeschreven als examendeelnemer, maar 
kan de kandidaat op zijn verzoek als EVL kandidaat worden aangemerkt. 
Dit dient te worden vermeld op het opleidingsblad van de op te stellen OOK. 

 
Voor alle examendeelnemers mbo binnen Curio geldt:  

- het recht om te worden toegelaten tot de examenvoorzieningen, 

maar geen recht op onderwijsvoorzieningen; 

- de kandidaat dient een schriftelijk verzoek in tot inschrijving als 

examendeelnemer bij de examencommissie middels een 

aanmeldformulier;  

- de kandidaat voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan de 

examinering, vermeld in de OER van de opleiding waarvoor de 

kandidaat zich aanmeldt; 

- de duur van de inschrijving van de examendeelnemer is 6 

maanden en kan telkens met 6 maanden worden verlengd, met een 

maximum van 2 jaar;  

- betaling van het vastgestelde examengeld, volgens de tarievenlijst 

Examendeelnemer mbo, is voldaan voorafgaand aan het examen;  

- indien het een meerderjarige examendeelnemer betreft die het 

examengeld niet zelf voldoet, wordt niet overgegaan tot inschrijving 

dan nadat de deelnemer schriftelijk heeft verklaard dat hij ermee 

instemt dat een in die verklaring vermelde derde namens hem het 

examengeld voldoet.  

 

Curio behoudt zich het recht een negatief advies te geven bij een verzoek tot 

inschrijving als examendeelnemer mbo en legt de motivatie hiervoor schriftelijk 

vast.  

 
Voor alle EVL kandidaten binnen Curio geldt:  
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- de EVL kandidaat dient een aanvraagformulier in om als EVL 

kandidaat bij de examencommissie Curio Specials aangemeld te 

worden;  

- betaling van het vastgestelde examengeld, volgens de tarievenlijst 

EVL kandidaat is voldaan voorafgaand aan het examen en de 

onderwijsperiode.  

 

 

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 
 
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, eerder verworven 
leeruitkomsten en/of eerder behaalde (examen) resultaten, vrijstelling verlenen voor 
dat examenonderdeel of die examenonderdelen. De student/cursist hoeft bij een 
positief besluit het betreffende examenonderdeel of de betreffende 
examenonderdelen niet meer af te leggen. 
 
Er kan alleen tot het verlenen van vrijstelling voor het afleggen van een bepaald 
examenonderdeel of examenonderdelen 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 een bepaald examenonderdeel of 
examenonderdelen 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. 
Echter, wanneer het een 'verlopen' keuzedeel betreft, kan vrijstelling worden 
verleend tot zes jaar nadat de einddatum verstreken is. 
 
Een verleende vrijstelling voor afleggen van een generiek examenonderdeel of 
generieke examenonderdelen 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 een 
examenonderdeel of examenonderdelen verleent, telt het eerder behaalde resultaat 
mee voor de eindwaardering en wordt deze conform de regeling modeldiploma mbo 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0031616/2020-11-25


 

14 

 

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 folder Examinering en vrijstelling Nederlandse taal, Engels, rekenen en 
keuzedelen mbo voor de uitwerking en de voorwaarden voor vrijstelling van 
examinering van generieke onderdelen en keuzedelen. 
 

  

Toegevoegd 
 
1.10.4. Cum laude 
Wanneer er geen Cum Laude regeling is opgenomen in het Centraal 
examenreglement van jouw cohort, dan geldt vanaf diplomeringsjaar 2021 de 
volgende Cum Laude regeling:  
 
De examencommissie stelt, op verzoek van de student en als onderdeel van de 
diplomering, vast of een student voldoet aan de voorwaarden voor ‘cum laude’. 
Daarbij kan de examencommissie in incidentele gevallen afwijken van de regeling 
zoals deze hier is opgenomen. 

De student/cursist komt in aanmerking komen voor de aantekening ‘cum laude’ op 
het diploma als de afgeronde eindwaarderingen van alle examenonderdelen die 
meetellen in de slaag-/zakregeling aan de volgende voorwaarden voldoen:  

 het gemiddelde van de (afgeronde) eindwaarderingen in cijfers of woorden 
op de resultatenlijst bij het diploma is ten minste 8,0 of hoger of de 
equivalent ervan; en  

 de eindwaarderingen in cijfers of woorden op de resultatenlijst bij het 
diploma zijn ten minste gewaardeerd met een afgeronde 6 of het equivalent 
ervan; en  

 de eindwaardering voor het vak rekenen in cijfers of woorden op de 
resultatenlijst bij het diploma is ten minste gewaardeerd met een afgeronde 
6 of het equivalent ervan; en  

 de eindwaardering van het generieke examenonderdeel loopbaan en 
burgerschap is 'voldaan' en de beoordeling van de beroepspraktijkvorming 
is ‘voldoende’.  

 
Het gaat bij de eindwaardering om de afgeronde cijfers of woorden voor kerntaken, 
keuzedelen en generieke eisen. Deze tellen mee in de slaag-/zakbeslissing, zoals 
deze in het modeldiploma worden vermeld. Uitgangspunt zijn afgeronde 
eindresultaten.  
 
Artikel 15 in het Examen- en Kwalificatiebesluit relateert de eindwaarderingen in 
woorden aan die in cijfers. Zo kan een gemiddeld cijfer worden berekend over alle 
eindwaarderingen.  
 
Om in aanmerking te komen voor de aantekening ‘cum laude’ is de student/cursist 
afgestudeerd binnen de nominale onderwijstijd.  
 
Extra prestaties en resultaten van aanvullende vakken tellen niet mee voor ‘cum 
lade’ wanneer deze niet meetellen in de slag-/zakregeling.  
 
Bij het vaststellen van fraude komt de student/cursist niet in aanmerking voor ‘cum 
laude’. Bij fraude is de betrouwbaarheid van de prestatie namelijk in het geding.  
 

https://www.curio.nl/documenten/mbo/regelingen-en-procedures-mbo/
https://www.curio.nl/documenten/mbo/regelingen-en-procedures-mbo/
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Wanneer voor een examen(onderdeel) een vrijstelling is verleend en dit resultaat 
wordt meegewogen voor de eindwaardering van de kerntaak of het keuzedeel, dan 
kan ‘cum laude’ toegekend worden.  
 
Bij vrijstellingen zonder eindwaardering voor kerntaken of keuzedelen wordt geen 
cum laude toegekend. Het resultaat is niet zichtbaar en kan lager zijn dan 8. 

  
 

CER 2019 
Wijziging  
op blz. 5 en 
6 
 
 
 

Was  
1.3 Inschrijving 
  
1.3.1 Deelnemer  
Degene die bij een opleiding van ROC West-Brabant als deelnemer is 
ingeschreven, heeft toegang tot de onderwijs- en examenvoorzieningen. Aan de 
inschrijving voor deelname aan examens zijn de volgende voorwaarden gesteld:  
- de deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldige onderwijsovereenkomst;  
- de deelnemer dient aan de voorwaarden, gesteld in de onderwijs- en 
examenregeling (OER), te hebben voldaan;  
- de deelnemer dient zich op de juiste wijze in te schrijven voor elk examen, volgens 
de geldende regeling van het college. 
 
1.3.2 Examendeelnemer  
Een examendeelnemer is degene die uitsluitend tot de examens wenst te worden 
toegelaten. Is eerder ingeschreven als deelnemer in een beroepsopleiding maar 
heeft de opleiding niet binnen de vastgestelde studieduur afgerond. De deelnemer 
dient een schriftelijk verzoek tot inschrijving als examendeelnemer bij de 
examencommissie in. In alle gevallen beslist de examencommissie over verzoeken 
tot inschrijving als examendeelnemer.  
 
Na toestemming wordt in dit geval volstaan met het invullen van een nieuw 
opleidingsblad behorende bij de onderwijsovereenkomst. Deze overeenkomst geeft 
het recht om examens af te leggen, maar geeft geen recht op onderwijs.  
 
Aan die inschrijving zijn voor de deelnemer de volgende voorwaarden verbonden:  
- dient in het bezit te zijn van een nieuw opleidingsblad bij de 
onderwijsovereenkomst;  
- dient te voldoen aan de voorwaarden voor deelname aan de examinering, vermeld 
in de OER van de opleiding waarvoor de deelnemer zich aanmeldt;  
- het examen dient plaats te vinden binnen 2 jaar na beëindigen van de opleiding;  
- betaling van het door het college vastgestelde examengeld ROC West-Brabant 
behoudt zich het recht voor een verzoek tot inschrijving als examendeelnemer te 
weigeren en legt de motivatie voor afwijzing schriftelijk vast.  
 
Degene die uitsluitend tot de examenvoorzieningen wenst te worden toegelaten en 
niet eerder is ingeschreven als deelnemer in een beroepsopleiding, kan zich als 
examendeelnemer in laten schrijven. Dit dient vermeld te worden op het 
opleidingsblad van de onderwijsovereenkomst (zie art. 2 OOK).  
 
Aan deze inschrijving zijn voor de deelnemer de volgende voorwaarden verbonden:  
- dient in het bezit te zijn van een gewijzigd opleidingsblad;  
- voldoen aan de voorwaarden voor deelname aan de examinering, vermeld in de 
OER van de opleiding waarvoor de deelnemer zich aanmeldt;  
- betaling van het door het college vastgestelde examengeld.  
 
ROC West-Brabant behoudt zich het recht voor een verzoek tot inschrijving als 
examendeelnemer te weigeren en legt de motivatie voor afwijzing schriftelijk vast. 
 

Wordt 
 
Een examendeelnemer mbo is degene die uitsluitend tot de examenvoorzieningen 
wenst te worden toegelaten. 



 

16 

 

 
3.1 Wanneer een student/cursist tot 2 schooljaar eerder ingeschreven is geweest 

bij Curio als student/cursist in een beroepsopleiding, maar de beroepsopleiding 
niet binnen de geldende studieduur heeft afgerond, wordt de student/cursist 
tot maximaal 2 jaar ingeschreven als examendeelnemer en dient de OOK te 
worden voorzien van een nieuw opleidingsblad.  

 
3.1.1. Echter, wanneer Curio niet in staat is geweest een examen en/of 

herkansing binnen de geldende studieduur aan te bieden aan een 
student/cursist, dan is het mogelijk om de student/cursist in te schrijven met 
een verlengde onderwijsovereenkomst (OOK). De student/cursist is dan 
geen collegegeld of examengeld verschuldigd. 

3.1.2. Wanneer een student/cursist een examen en/of herkansing moet afleggen 
na 31 juli en voor 1 oktober, volgend op de geldende studieduur, is het 
mogelijk om de student/cursist voor deze periode in te schrijven met een 
verlengde OOK. De student/cursist is dan geen collegegeld of examengeld 
verschuldigd.   

 
3.2. Wanneer een leerling/student/cursist langer dan 2 schooljaar niet 

ingeschreven is geweest als student/cursist in een beroepsopleiding binnen 
Curio, wordt de kandidaat NIET ingeschreven als examendeelnemer, 
maar kan de kandidaat op zijn verzoek als EVL kandidaat worden 
aangemerkt. Dit dient te worden vermeld op het opleidingsblad van de op te 
stellen OOK. 

 
Voor alle examendeelnemers mbo binnen Curio geldt:  

- het recht om te worden toegelaten tot de examenvoorzieningen, 

maar geen recht op onderwijsvoorzieningen; 

- de kandidaat dient een schriftelijk verzoek in tot inschrijving als 

examendeelnemer bij de examencommissie middels een 

aanmeldformulier;  

- de kandidaat voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan de 

examinering, vermeld in de OER van de opleiding waarvoor de 

kandidaat zich aanmeldt; 

- de duur van de inschrijving van de examendeelnemer is 6 

maanden en kan telkens met 6 maanden worden verlengd, met een 

maximum van 2 jaar;  

- betaling van het vastgestelde examengeld, volgens de tarievenlijst 

Examendeelnemer mbo, is voldaan voorafgaand aan het examen;  

- indien het een meerderjarige examendeelnemer betreft die het 

examengeld niet zelf voldoet, wordt niet overgegaan tot inschrijving 

dan nadat de deelnemer schriftelijk heeft verklaard dat hij ermee 

instemt dat een in die verklaring vermelde derde namens hem het 

examengeld voldoet.  

 

Curio behoudt zich het recht een negatief advies te geven bij een verzoek tot 

inschrijving als examendeelnemer mbo en legt de motivatie hiervoor schriftelijk 

vast.  

 
Voor alle EVL kandidaten binnen Curio geldt:  

- de EVL kandidaat dient een aanvraagformulier in om als EVL 

kandidaat bij de examencommissie Curio Specials aangemeld te 

worden;  

- betaling van het vastgestelde examengeld, volgens de tarievenlijst 

EVL kandidaat is voldaan voorafgaand aan het examen en de 

onderwijsperiode.  
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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 
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 
 
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, eerder verworven 
leeruitkomsten en/of eerder behaalde (examen) resultaten, vrijstelling verlenen voor 
dat examenonderdeel of die examenonderdelen. De student/cursist hoeft bij een 
positief besluit het betreffende examenonderdeel of de betreffende 
examenonderdelen niet meer af te leggen. 
 
Er kan alleen tot het verlenen van vrijstelling voor het afleggen van een bepaald 
examenonderdeel of examenonderdelen overgegaan worden op verzoek van de 
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student/cursist. De student/cursist is daarbij verantwoordelijk voor het aanleveren 
van bewijslast.  
 
Er kan vrijstelling voor het afleggen van een bepaald examenonderdeel of 
examenonderdelen 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. 
Echter, wanneer het een 'verlopen' keuzedeel betreft, kan vrijstelling worden 
verleend tot zes jaar nadat de einddatum verstreken is. 
 
Een verleende vrijstelling voor afleggen van een generiek examenonderdeel of 
generieke examenonderdelen 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 een 
examenonderdeel of examenonderdelen 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 folder Examinering en vrijstelling Nederlandse taal, Engels, rekenen en 
keuzedelen mbo voor de uitwerking en de voorwaarden voor vrijstelling van 
examinering van generieke onderdelen en keuzedelen. 
 

 

Toegevoegd 
 
1.10.4. Cum laude 
Wanneer er geen Cum Laude regeling is opgenomen in het Centraal 
examenreglement van jouw cohort, dan geldt vanaf diplomeringsjaar 2021 de 
volgende Cum Laude regeling:  
 
De examencommissie stelt, op verzoek van de student en als onderdeel van de 
diplomering, vast of een student voldoet aan de voorwaarden voor ‘cum laude’. 
Daarbij kan de examencommissie in incidentele gevallen afwijken van de regeling 
zoals deze hier is opgenomen. 

De student/cursist komt in aanmerking komen voor de aantekening ‘cum laude’ op 
het diploma als de afgeronde eindwaarderingen van alle examenonderdelen die 
meetellen in de slaag-/zakregeling aan de volgende voorwaarden voldoen:  

 het gemiddelde van de (afgeronde) eindwaarderingen in cijfers of woorden 
op de resultatenlijst bij het diploma is ten minste 8,0 of hoger of de 
equivalent ervan; en  

 de eindwaarderingen in cijfers of woorden op de resultatenlijst bij het 
diploma zijn ten minste gewaardeerd met een afgeronde 6 of het equivalent 
ervan; en  

 de eindwaardering voor het vak rekenen in cijfers of woorden op de 
resultatenlijst bij het diploma is ten minste gewaardeerd met een afgeronde 
6 of het equivalent ervan; en  

 de eindwaardering van het generieke examenonderdeel loopbaan en 
burgerschap is 'voldaan' en de beoordeling van de beroepspraktijkvorming 
is ‘voldoende’.  

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0031616/2020-11-25
https://www.curio.nl/documenten/mbo/regelingen-en-procedures-mbo/
https://www.curio.nl/documenten/mbo/regelingen-en-procedures-mbo/
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Het gaat bij de eindwaardering om de afgeronde cijfers of woorden voor kerntaken, 
keuzedelen en generieke eisen. Deze tellen mee in de slaag-/zakbeslissing, zoals 
deze in het modeldiploma worden vermeld. Uitgangspunt zijn afgeronde 
eindresultaten.  
Artikel 15 in het Examen- en Kwalificatiebesluit relateert de eindwaarderingen in 
woorden aan die in cijfers. Zo kan een gemiddeld cijfer worden berekend over alle 
eindwaarderingen.  
 
Om in aanmerking te komen voor de aantekening ‘cum laude’ is de student/cursist 
afgestudeerd binnen de nominale onderwijstijd.  
 
Extra prestaties en resultaten van aanvullende vakken tellen niet mee voor ‘cum 
lade’ wanneer deze niet meetellen in de slag-/zakregeling.  
 
Bij het vaststellen van fraude komt de student/cursist niet in aanmerking voor ‘cum 
laude’. Bij fraude is de betrouwbaarheid van de prestatie namelijk in het geding.  
 
Wanneer voor een examen(onderdeel) een vrijstelling is verleend en dit resultaat 
wordt meegewogen voor de eindwaardering van de kerntaak of het keuzedeel, dan 
kan ‘cum laude’ toegekend worden.  
 
Bij vrijstellingen zonder eindwaardering voor kerntaken of keuzedelen wordt geen 
cum laude toegekend. Het resultaat is niet zichtbaar en kan lager zijn dan 8. 
 

  
 

CER 2020 
wijziging op 
blz. 4 
 

Was 
1.3 Inschrijving  
 
1.3.1 Student/cursist  
Degene die bij een opleiding van Curio als student/cursist is ingeschreven, heeft 
toegang tot de onderwijs- en examenvoorzieningen. Aan de inschrijving voor 
deelname aan examens zijn de volgende voorwaarden gesteld:  
- de student/cursist dient in het bezit te zijn van een geldige 
onderwijsovereenkomst;  
- de student/cursist dient aan de voorwaarden, gesteld in de onderwijs- en 
examenregeling (OER), te hebben voldaan;  
- de student/cursist dient zich op de juiste wijze in te schrijven voor elk examen, 
volgens de geldende regeling van de sector.  
 
1.3.2 Examendeelnemer  
 
Een examendeelnemer is degene die uitsluitend tot de examens wenst te worden 
toegelaten. Wanneer een examendeelnemer eerder ingeschreven is geweest bij 
Curio als student/cursist in een beroepsopleiding, maar de beroepsopleiding niet 
binnen de vastgestelde studieduur heeft afgerond, dient de onderwijsovereenkomst 
te worden voorzien van een nieuw opleidingsblad.  
 
Wanneer een examendeelnemer niet eerder is ingeschreven als student/cursist in 
een beroepsopleiding binnen Curio, dient dit te worden vermeld op het 
opleidingsblad van de op te stellen onderwijsovereenkomst (zie artikel 2 OOK). 
 

Wordt 
 
Een examendeelnemer mbo is degene die uitsluitend tot de examenvoorzieningen 
wenst te worden toegelaten. 
 
3.1 Wanneer een student/cursist tot 2 schooljaar eerder ingeschreven is geweest 

bij Curio als student/cursist in een beroepsopleiding, maar de beroepsopleiding 
niet binnen de geldende studieduur heeft afgerond, wordt de student/cursist 
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tot maximaal 2 jaar ingeschreven als examendeelnemer en dient de OOK te 
worden voorzien van een nieuw opleidingsblad.  

 
3.1.1. Echter, wanneer Curio niet in staat is geweest een examen en/of 

herkansing binnen de geldende studieduur aan te bieden aan een 
student/cursist, dan is het mogelijk om de student/cursist in te schrijven met 
een verlengde onderwijsovereenkomst (OOK). De student/cursist is dan 
geen collegegeld of examengeld verschuldigd. 

3.1.2. Wanneer een student/cursist een examen en/of herkansing moet afleggen 
na 31 juli en voor 1 oktober, volgend op de geldende studieduur, is het 
mogelijk om de student/cursist voor deze periode in te schrijven met een 
verlengde OOK. De student/cursist is dan geen collegegeld of examengeld 
verschuldigd.   

 
3.2. Wanneer een leerling/student/cursist langer dan 2 schooljaar niet 

ingeschreven is geweest als student/cursist in een beroepsopleiding binnen 
Curio, wordt de kandidaat NIET ingeschreven als examendeelnemer, 
maar kan de kandidaat op zijn verzoek als EVL kandidaat worden 
aangemerkt. Dit dient te worden vermeld op het opleidingsblad van de op te 
stellen OOK. 

 
Voor alle examendeelnemers mbo binnen Curio geldt:  

- het recht om te worden toegelaten tot de examenvoorzieningen, 

maar geen recht op onderwijsvoorzieningen; 

- de kandidaat dient een schriftelijk verzoek in tot inschrijving als 

examendeelnemer bij de examencommissie middels een 

aanmeldformulier;  

- de kandidaat voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan de 

examinering, vermeld in de OER van de opleiding waarvoor de 

kandidaat zich aanmeldt; 

- de duur van de inschrijving van de examendeelnemer is 6 

maanden en kan telkens met 6 maanden worden verlengd, met een 

maximum van 2 jaar;  

- betaling van het vastgestelde examengeld, volgens de tarievenlijst 

Examendeelnemer mbo, is voldaan voorafgaand aan het examen;  

- indien het een meerderjarige examendeelnemer betreft die het 

examengeld niet zelf voldoet, wordt niet overgegaan tot inschrijving 

dan nadat de deelnemer schriftelijk heeft verklaard dat hij ermee 

instemt dat een in die verklaring vermelde derde namens hem het 

examengeld voldoet.  

 

Curio behoudt zich het recht een negatief advies te geven bij een verzoek tot 

inschrijving als examendeelnemer mbo en legt de motivatie hiervoor schriftelijk 

vast.  

 
Voor alle EVL kandidaten binnen Curio geldt:  

- de EVL kandidaat dient een aanvraagformulier in om als EVL 

kandidaat bij de examencommissie Curio Specials aangemeld te 

worden;  

- betaling van het vastgestelde examengeld, volgens de tarievenlijst 

EVL kandidaat is voldaan voorafgaand aan het examen en de 

onderwijsperiode.  

 

  

CER 2020 
wijzigingen 
op blz. 5 en 
6 

Was 
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 
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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.  
 
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”. 
 

 Wordt 
1.4 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, eerder verworven 
leeruitkomsten en/of eerder behaalde (examen) resultaten, vrijstelling verlenen voor 
dat examenonderdeel of die examenonderdelen. De student/cursist hoeft bij een 
positief besluit het betreffende examenonderdeel of de betreffende 
examenonderdelen niet meer af te leggen. 



 

22 

 

 
Er kan alleen tot het verlenen van vrijstelling voor het afleggen van een bepaald 
examenonderdeel of examenonderdelen 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 een bepaald examenonderdeel of 
examenonderdelen 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. 
Echter, wanneer het een 'verlopen' keuzedeel betreft, kan vrijstelling worden 
verleend tot zes jaar nadat de einddatum verstreken is. 
 
Een verleende vrijstelling voor afleggen van een generiek examenonderdeel of 
generieke examenonderdelen 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 een 
examenonderdeel of examenonderdelen 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 folder Examinering en vrijstelling Nederlandse taal, Engels, rekenen en 
keuzedelen mbo voor de uitwerking en de voorwaarden voor vrijstelling van 
examinering van generieke onderdelen en keuzedelen. 
 

  
 

CER 2021 
wijzigingen 
op blz. 4 
 

Was 
3.1 Examendeelnemer 
Een examendeelnemer is degene die uitsluitend tot de examens wenst te worden 
toegelaten.  
 
Wanneer een examendeelnemer eerder ingeschreven is geweest bij Curio als 
student/cursist in een beroepsopleiding, maar de beroepsopleiding niet binnen de 
vastgestelde studieduur heeft afgerond, dient de onderwijsovereenkomst te worden 
voorzien van een nieuw opleidingsblad.   

 
Wanneer een examendeelnemer niet eerder is ingeschreven als student/cursist 
in een beroepsopleiding binnen Curio, dient dit te worden vermeld op het 
opleidingsblad van de op te stellen onderwijsovereenkomst (OOK). 

 
Voor alle examendeelnemers binnen Curio geldt:  

- het nieuwe of gewijzigde opleidingsblad bij de 

onderwijsovereenkomst geeft het recht om examens af te leggen, 

maar geeft geen recht op onderwijs; 

- de student/cursist dient een schriftelijk verzoek in tot inschrijving als 

examendeelnemer bij de examencommissie middels een 

aanmeldformulier;  

- de student/cursist voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan 

de examinering, vermeld in de OER van de opleiding waarvoor de 

student/cursist zich aanmeldt; 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0031616/2020-11-25
https://www.curio.nl/documenten/mbo/regelingen-en-procedures-mbo/
https://www.curio.nl/documenten/mbo/regelingen-en-procedures-mbo/
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- betaling van het vastgestelde examengeld is voldaan voorafgaand 

aan het examen.  

 
Curio behoudt zich het recht een negatief advies te geven bij een verzoek tot 
inschrijving als examendeelnemer en legt de motivatie hiervoor schriftelijk vast.  
 

 Wordt 
 
Een examendeelnemer mbo is degene die uitsluitend tot de examenvoorzieningen 
wenst te worden toegelaten. 
 
3.1 Wanneer een student/cursist tot 2 schooljaar eerder ingeschreven is 

geweest bij Curio als student/cursist in een beroepsopleiding, maar de 
beroepsopleiding niet binnen de geldende studieduur heeft afgerond, wordt de 
student/cursist tot maximaal 2 jaar ingeschreven als examendeelnemer en 
dient de OOK te worden voorzien van een nieuw opleidingsblad.  

 
3.1.1. Echter, wanneer Curio niet in staat is geweest een examen en/of 

herkansing binnen de geldende studieduur aan te bieden aan een 
student/cursist, dan is het mogelijk om de student/cursist in te schrijven met 
een verlengde onderwijsovereenkomst (OOK). De student/cursist is dan 
geen collegegeld of examengeld verschuldigd. 

3.1.2. Wanneer een student/cursist een examen en/of herkansing moet afleggen 
na 31 juli en voor 1 oktober, volgend op de geldende studieduur, is het 
mogelijk om de student/cursist voor deze periode in te schrijven met een 
verlengde OOK. De student/cursist is dan geen collegegeld of examengeld 
verschuldigd.   

 
3.2. Wanneer een leerling/student/cursist langer dan 2 schooljaar niet 

ingeschreven is geweest als student/cursist in een beroepsopleiding binnen 
Curio, wordt de kandidaat NIET ingeschreven als examendeelnemer, 
maar kan de kandidaat op zijn verzoek als EVL kandidaat worden 
aangemerkt. Dit dient te worden vermeld op het opleidingsblad van de op te 
stellen OOK. 
 

Voor alle examendeelnemers mbo binnen Curio geldt:  

- het recht om te worden toegelaten tot de examenvoorzieningen, 

maar geen recht op onderwijsvoorzieningen; 

- de kandidaat dient een schriftelijk verzoek in tot inschrijving als 

examendeelnemer bij de examencommissie middels een 

aanmeldformulier;  

- de kandidaat voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan de 

examinering, vermeld in de OER van de opleiding waarvoor de 

kandidaat zich aanmeldt; 

- de duur van de inschrijving van de examendeelnemer is 6 

maanden en kan telkens met 6 maanden worden verlengd, met een 

maximum van 2 jaar;  

- betaling van het vastgestelde examengeld, volgens de tarievenlijst 

Examendeelnemer mbo, is voldaan voorafgaand aan het examen;  

- indien het een meerderjarige examendeelnemer betreft die het 

examengeld niet zelf voldoet, wordt niet overgegaan tot inschrijving 

dan nadat de deelnemer schriftelijk heeft verklaard dat hij ermee 

instemt dat een in die verklaring vermelde derde namens hem het 

examengeld voldoet.  

 

Curio behoudt zich het recht een negatief advies te geven bij een verzoek tot 

inschrijving als examendeelnemer mbo en legt de motivatie hiervoor schriftelijk 

vast.  
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Voor alle EVL kandidaten binnen Curio geldt:  

- de EVL kandidaat dient een aanvraagformulier in om als EVL 

kandidaat bij de examencommissie Curio Specials aangemeld te 

worden;  

- betaling van het vastgestelde examengeld, volgens de tarievenlijst 

EVL kandidaat is voldaan voorafgaand aan het examen en de 

onderwijsperiode.  

 
  

 


