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Inleiding
Zoals in het Examenreglement mbo Rijn IJssel te lezen is, heeft een student het recht om
vrijstelling voor examenonderdelen behorende bij zijn opleiding aan te vragen. Deze
examenonderdelen zijn te vinden in het examenplan voor die opleiding.
Het recht op vrijstelling is vastgelegd in het Examenreglement mbo Rijn IJssel, deze regeling is dan
ook onlosmakelijk verbonden met dat examenreglement.
Deze regeling heeft betrekking op de wijze waarop een vrijstelling van examinering wordt
verleend. Het toekennen van vrijstellingen voor examinering is een verantwoordelijkheid van de
examencommissie.
Het uitgangspunt daarbij is dat binnen de wettelijke kaders recht gedaan wordt aan eerder door de
student behaalde examenresultaten. Het initiatief voor de aanvraag en het aanleveren van de
noodzakelijke bewijslast ligt bij de student.
De examencommissie doet geen uitspraken over de gevolgen van een toegekende vrijstelling voor
het lesrooster of studieverloop van de aanvragende student.
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Artikel 1 Procedure aanvraag vrijstelling van examinering
Wanneer een student in aanmerking wil komen voor vrijstelling van examenonderdelen, zoals
genoemd in zijn examenplan, moet hij een aanvraag indienen bij de examencommissie. De
examencommissie neemt dit verzoek in behandeling en wijst de vrijstelling toe als de aanvraag en
het bewijs van de student voldoen aan de gestelde eisen voor vrijstelling.
Voor vrijstelling op basis van een Eerder Verworven Competentie (EVC) wordt verwezen naar de
EVC-procedure zoals deze beschreven is in het 22-xxxx Examenreglement mbo Rijn IJssel.
Een vrijstellingsverzoek wordt alleen in behandeling genomen indien minimaal één van de
onderstaande documenten, afkomstig van een erkende onderwijsinstelling, als bewijs is
bijgevoegd:
1. Diploma inclusief het resultatenoverzicht op mbo-niveau;
2. Diploma inclusief het resultatenoverzicht op havo- of vwo-niveau;
3. Mbo-certificaat, en/of mbo-verklaring;
4. Bewijs van examinering inclusief de wijze van beoordeling en het resultaat1;
5. Bewijs van behaalde resultaten bij een hbo- en of wo- opleiding.
Vrijstelling op basis van een hbo-opleiding of een universitaire opleiding:
1. Vindt plaats op basis van een onderzoek door de examencommissie naar de inhoud
van de door de student aangeleverde documentatie over de hbo of wo opleiding;
2. Hiervoor vraagt zij eventueel aanvullende informatie op bij de student of de hbo of wo
opleiding die de student heeft gevolgd;
3. De examencommissie onderbouwt de toekenning dan wel de afwijzing van de
betreffende vrijstelling.
Er wordt géén vrijstelling verleend op grond van:
1. Door derden verleende vrijstellingen;
2. Werkervaring, tenzij in het kader van een EVC-procedure.
Bij de behandeling van een vrijstellingsverzoek wordt de slaag-/zakbeslissing beschreven in het
Examenreglement Rijn IJssel mbo meegewogen bij de besluitvorming.
Na het besluit van de examencommissie ontvangt de student bericht over de verleende
vrijstelling.

Artikel 2 Vrijstelling bij instroom vanuit andere onderwijsinstelling
Wanneer een student instroomt vanuit een andere onderwijsinstelling en vrijstelling voor één of
meerdere examenonderdelen aanvraagt, kan de examencommissie aan de student vragen
inzichtelijk te maken op welke wijze de beoordeling tot stand is gekomen.

1

Denk hierbij aan: beoordelingsformulier, cesuur, plaats van beoordeling e.d.
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Artikel 3 Studievertraging en geldigheid van vrijstellingen
Wanneer een student studievertraging oploopt en de onderwijsovereenkomst wordt verlengd,
blijven alle verleende vrijstellingen van kracht.
Wordt een student, direct aansluitend op zijn onderwijsovereenkomst, ingeschreven als
examendeelnemer dan blijven alle verleende vrijstellingen geldig gedurende de termijn, zoals die
vermeld staat in de examenovereenkomst. Behaalt de student geen diploma binnen de, in de
examenovereenkomst, gestelde termijn dan komen alle verleende vrijstelling te vervallen.
De vrijstelling wordt verleend met inachtneming van de geldende slaag-/zakbeslissing, zoals
beschreven in artikel 17 van het Examen- en kwalificatiebesluit. In het geval van een wetswijziging
op de slaag-/zakbeslissing kan dit leiden tot het intrekken van de al eerder verleende
vrijstelling(en). De examencommissie zal de student hier tijdig over informeren.

Artikel 4 Vrijstelling van specifieke examenonderdelen (kerntaken)
4.1

Grond voor vrijstelling

Uit onderliggende bewijs bij het aanvraagformulier moet blijken dat de student tenminste een
voldoende (lees: V – Voldoende – cijfer 6 of hoger) heeft behaald voor het examenonderdeel
waarvoor hij vrijstelling aanvraagt.

Artikel 5 Vrijstelling voor Nederlandse taal
Voor Nederlandse taal kan vrijstelling aangevraagd worden voor het Centraal examen Lezen en
Luisteren, de instellingsexamens Spreken, Gesprekken voeren en Schrijven, of één van de
vaardigheden van de instellingsexamens. Of Nederlandse taal als geheel.
Een student die afstroomt naar een opleiding van een ander niveau kan in aanmerking komen
voor een vrijstelling voor Nederlandse taal (behorende bij de nieuwe opleiding), mits hij voldoet
aan alle voorwaarden (zoals beschreven in artikel 1). Dit houdt in dat een student met 3F
vrijstelling kan krijgen voor 2F. Als de examencommissie akkoord is, verleent de
examencommissie vrijstelling.
NB. Bij afstroom van een niveau 4 opleiding naar een niveau 3 opleiding kan er vrijstelling
verleend worden voor het generieke examenonderdeel Nederlands 2F en het keuzedeel
Nederlands 3F.

mbo-niveau

Verplichte deelname aan Centraal examen vanaf

4

Schooljaar 2014-2015

2 en 3

Schooljaar 2015-2016

22-0186 Regeling Vrijstelling van Examinering – voorlopig vastgesteld door het college van bestuur d.d. 1 juli 2022, o.v.v. instemming door de
ondernemingsraad en de studentenraad.

6 van 13

1

5.1

-

Gronden voor vrijstelling van Centraal Examen Lezen/Luisteren Nederlandse taal
1. De student heeft deelgenomen aan het Centraal examen Lezen/Luisteren op het

niveau zoals vastgesteld voor de beroepsopleiding of op een hoger niveau.
a. De student heeft minimaal het cijfer 5,0 of hoger behaald voor het Centraal
examen Lezen/Luisteren.
Of
2. De student kan een verklaring overleggen, waaruit blijkt dat hij heeft deelgenomen
aan het centraal examen Lezen/Luisteren op het niveau zoals vastgesteld voor de
beroepsopleiding of op een hoger niveau.
b. De student heeft minimaal het cijfer 5,0 of hoger behaald voor het centraal
examen Lezen/Luisteren.
5.2

Gronden voor vrijstelling van de instellingsexamens Nederlandse taal

Vrijstelling voor instellingsexamens kan verleend worden op het niveau van de vaardigheid of
voor het geheel van vaardigheden. Om in aanmerking te komen voor vrijstelling moet de student:
1. De vaardigheden hebben afgelegd op het niveau zoals vastgesteld voor de
beroepsopleiding dan wel een hoger niveau en:
a. De student heeft minimaal het cijfer 5,0 of hoger behaald voor de vaardigheid
waarvoor hij vrijstelling aanvraagt.
Of
b. De student heeft minimaal het cijfer 5,0 of hoger behaald voor het geheel van
vaardigheden waarvoor hij vrijstelling aanvraagt.
5.3

Gronden voor vrijstelling van Nederlandse taal als geheel

De student kan vrijstelling van examinering voor Nederlandse taal als geheel krijgen, wanneer hij
één van de volgende waardedocumenten kan overleggen:
1. Havo- of vwo-diploma met Nederlandse taal en literatuur behaald vanaf het
schooljaar 2013-2014 met het eindcijfer 5,0 of hoger;
2. VMBO-diploma met Nederlandse taal en literatuur aantoonbaar afgerond op
Havoniveau met minimaal het eindcijfer 5,0 of hoger;
3. Staatsexamen Nederlandse taal en literatuur voor havo en vwo behaald vanaf het
schooljaar 2014-2015 met het eindcijfer 5,0 of hoger;
4. Mbo-diploma of mbo-verklaring, behaald na 1 augustus 2014, waar Nederlands op het
referentieniveau, zoals vastgesteld voor de beroepsopleiding dan wel een hoger
niveau, onderdeel van is, met het eindcijfer 5,0 of hoger voor het examen is
afgesloten.

Artikel 6 Vrijstelling voor rekenen
Voor rekenen kan alleen vrijstelling worden gegeven als geheel. Om in aanmerking te komen voor
een vrijstelling moet de student minimaal een 5,0 hebben en moet hij voldoen aan de geldende,
wettelijke, slaag-/zakbeslissing.
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6.1

Grond voor vrijstelling van het examen rekenen tot cohort 2022
Studenten die voor 1 augustus 2022 zijn ingeschreven vallen onder de volgende
vrijstellingsregeling rekenen:
1. De student heeft deelgenomen aan het examen rekenen op het niveau, zoals
vastgesteld voor de beroepsopleiding dan wel een hoger niveau en:
a. De student heeft minimaal het cijfer 4,0 of hoger behaald voor het examen
rekenen;
b. Dit houdt in dat een student met 3F, vrijstelling kan krijgen voor 2F.
Of
2. De student kan een mbo-verklaring overleggen, waaruit blijkt dat hij heeft
deelgenomen aan het examen rekenen op het niveau zoals vastgesteld voor de
beroepsopleiding, dan wel een hoger niveau en:
a. De student heeft het cijfer 4,0 of hoger behaald voor het examen rekenen.
Of
3. De student kan één van de volgende waardedocumenten overleggen:
a. Havo- of vwo-diploma met aantoonbaar een resultaat voor rekenen op het
niveau 3F behaald vanaf het schooljaar 2013-2014 met het eindcijfer 4,0 of
hoger;
b. Staatsexamen rekenen voor havo en vwo behaald vanaf het schooljaar 20132014 met het eindcijfer 4,0 of hoger;
c. Mbo-diploma op het niveau zoals vastgesteld voor de beroepsopleiding, dan
wel een hoger niveau, met het eindcijfer 4,0 of hoger.

NB. Havo- of vwo-diploma met aantoonbaar een resultaat voor het vak wiskunde geeft geen recht
op vrijstelling voor rekenen op het niveau 3F.
6.2

Grond voor vrijstelling van het examen rekenen vanaf cohort 2022
Studenten die zijn ingeschreven in het cohort 2022 (vanaf 1 augustus 2022) vallen onder de
volgende vrijstellingsregeling rekenen:
1. De student heeft minimaal een 5,0 behaald voor het rekenexamen op het niveau
behorende bij zijn opleiding;
2. Wanneer een student doorstroomt vanuit een andere mbo-opleiding dan gelden de
volgende regels:
a. Mbo-opleiding niveau 2; minimaal mbo-rekenniveau 2 of 2F nodig, als de
student minimaal het eindcijfer 5,0 heeft behaald voor het examen rekenen
op het aangegeven niveau;
b. Mbo-opleiding niveau 3; minimaal mbo-rekenniveau 3 of 2F nodig, als de
student minimaal het eindcijfer 5,0 heeft behaald voor het examen rekenen
op het aangegeven niveau;
c. Mbo-opleiding niveau 4; minimaal mbo-rekenniveau 4 of 3F nodig, als de
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student minimaal het eindcijfer 5,0 heeft behaald voor het examen rekenen
op het aangegeven niveau;
d. VMBO-diploma met vermelding rekentoets 3F/HAVO/VWO waaruit blijkt dat
de student de rekentoets 3F heeft afgerond met minimaal een 5,0 of hoger.
NB. Een havo- of vwo-diploma met aantoonbaar een resultaat voor het vak wiskunde geeft geen
recht op vrijstelling voor rekenen op het niveau 3F.

Artikel 7 Vrijstelling voor Engels
Voor Engels kan vrijstelling aangevraagd worden voor het Centraal examen Lezen en Luisteren de
instellingsexamens Spreken, Gesprekken voeren en Schrijven of één van de vaardigheden van de
instellingsexamens, of voor Engels als geheel.
Als de examencommissie akkoord is, verleent de examencommissie vrijstelling.
mbo-niveau

Verplichte deelname aan Centraal examen vanaf

4

Schooljaar 2017-2018

7.1

Gronden voor vrijstelling van Centraal examen Lezen/Luisteren Engels
1. De student heeft deelgenomen aan het Centraal examen Lezen/Luisteren Engels op
het niveau zoals vastgesteld voor de beroepsopleiding en:
a. De student heeft tenminste het cijfer 5,0 of hoger behaald voor het Centraal
examen Lezen/Luisteren Engels.
Of
2. De student kan een mbo-verklaring overleggen, waaruit blijkt dat hij heeft
deelgenomen aan het Centraal examen Lezen/Luisteren Engels op het niveau zoals
vastgesteld voor de beroepsopleiding en:
a. De student heeft tenminste het cijfer 5,0 of hoger behaald voor het Centraal
examen Lezen/Luisteren Engels.

Uit de bewijslast moet blijken dat de student heeft deelgenomen aan het Centraal examen Engels
B1 of B2.

7.2

Gronden voor vrijstelling van de instellingsexamens Engels

Vrijstelling voor instellingsexamens kan verleend worden op het niveau van de vaardigheid of
voor het geheel van vaardigheden. Om in aanmerking te komen voor vrijstelling moet de student:
1. De vaardigheden hebben afgelegd op het niveau zoals vastgesteld voor de
beroepsopleiding dan wel een hoger niveau en:
a. De student heeft minimaal het cijfer 5,0 of hoger behaald voor de vaardigheid
waarvoor hij vrijstelling aanvraagt.
Of
2. De student heeft minimaal het cijfer 5,0 of hoger behaald voor het geheel van
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vaardigheden waarvoor hij vrijstelling aanvraagt.

7.3

Gronden voor vrijstelling van Engels als geheel

De student kan vrijstelling van examinering voor Engels als geheel aanvragen, wanneer hij één van
de volgende waardedocumenten kan overleggen:
1. Havo- of vwo-diploma met Engelse taal en literatuur, behaald vanaf het schooljaar
2017-2018, met het eindcijfer 5,0 of hoger;
2. Vmbo-diploma met Engels aantoonbaar afgerond op Havo-niveau met minimaal het
eindcijfer 5,0 of hoger;
3. Staatsexamen Engelse taal en literatuur voor havo en vwo; behaald vanaf het
schooljaar 2017-2018, met het eindcijfer 5,0 of hoger;
4. Mbo-diploma of mbo-verklaring, behaald na 1 augustus 2017, waar Engels op het
referentieniveau zoals vastgesteld voor de beroepsopleiding of een hoger niveau, met
het eindcijfer 5,0 of hoger voor het examen is afgesloten.

7.4

Vrijstelling op basis van het Cambridge-certificaat

Op basis van het Cambridge certificaat kan geen vrijstelling worden verleend voor het centraal
examen Engels mbo-4. Dit omdat voor mbo-4 examinering het centraal examen Engels wettelijk is
vastgelegd. Wel kan op basis van het Cambridge certificaat vrijstelling verleend worden voor de
Instellingsexamens Engels mbo-4.

Artikel 8 Registratie vrijstelling generieke eisen
Het resultaat voor de vaardigheid of de eindwaardering Nederlandse taal, rekenen en Engels mbo-4
wordt op de resultatenlijst bij het diploma geregistreerd als cijfer met de vermelding ‘mbo’, ‘havo’
of ‘vwo’. Wanneer het een vrijstelling betreft voor het gehele examenonderdeel Nederlands taal,
rekenen en Engels mbo-4 dan komt de vermelding ‘mbo’, ‘havo’, ‘vwo’ of ‘kzdl’ (keuzedeel) ook
terug op de resultatenlijst bij het diploma.
Wanneer de vrijstelling wordt verleend op basis van een keuzedeel dan wordt het resultaat van het
keuzedeel overgenomen.

Artikel 9 Vrijstelling van keuzedelen
Iedere mbo-opleiding kent een keuzedeelverplichting. Wanneer een student doorstroomt of
afstroomt, dan krijgt hij bij zijn vervolgopleiding in het mbo opnieuw te maken met de
keuzedeelverplichting en de aanvullende diploma-eis.
Let op: het eerder afgeronde keuzedeel dat wordt ingezet om vrijstelling te kunnen krijgen, kan
maar één keer gebruikt worden. Dit houdt in dat het ‘óf óf’ is en niet ‘én én’; of een keuzedeel
wordt ingezet voor een vrijstelling voor een keuzedeel, of de kwalificatie, of voor generieke vakken
of voor de keuzedeelverplichting.
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Vanaf 1 augustus 2020 is voor de slaag-zakbeslissing de compensatieregeling keuzedelen van kracht.
(Zie artikel 5.5 van het examenreglement).
Voor het vragen van vrijstelling met een eerder behaald keuzedeel geldt het volgende:
1. Het keuzedeel is gekoppeld aan de vervolgopleiding.
Of
2. Het keuzedeel is niet gekoppeld.
a. Voorwaarde hierbij:
i. Het keuzedeel wordt onderdeel van het administratieve Rijn IJssel
aanbod;
ii. Het keuzedeel heeft geen overlap met de kwalificatie.
Er zijn twee varianten van vrijstelling voor of door een keuzedeel mogelijk. Hieronder worden ze per
variant toegelicht.

9.1

Vrijstelling voor een keuzedeel met een eerder behaald keuzedeel

Een student kan vrijstelling voor een keuzedeel in zijn vervolgopleiding krijgen wanneer hij:
1. Tenminste het cijfer 4,0 of ‘Voldoende’ of hoger heeft behaald voor het keuzedeel;
2. Voldoet aan de slaag-/zakregeling;
3. Het vrijgestelde keuzedeel geen overlap heeft met de kwalificatie.

9.2

Vrijstelling voor een keuzedeel met een eerder behaald onderdeel van een
kwalificatie

Een student kan vrijstelling aanvragen voor een keuzedeel of onderdeel daarvan op basis van een
eerder behaalde kwalificatie of onderdelen daarvan, wanneer:
1. Tenminste het cijfer 4,0 of ‘Voldoende’ of hoger heeft behaald voor het onderdeel
van de kwalificatie;
2. Voldoet aan de slaag-/zakregeling;
3. Het vrijgestelde keuzedeel geen overlap heeft met de kwalificatie én
4. De eisen van het onderdeel van de kwalificatie overeenkomen met de eisen van het
keuzedeel:
a. Wanneer de onderdelen van een keuzedeel in meerdere kerntaken
terugkomen, en deze kerntaken zijn behaald met een 6,0 of hoger, dan kan de
student vrijstelling krijgen voor het betreffende keuzedeel met het resultaat
6,0.
b. Indien een student deze waardering te laag vindt, wordt hij of zij in de
gelegenheid gesteld alsnog het keuzedeel-examen af te leggen.

9.3

Vrijstelling op basis van een behaald keuzedeel zonder cijfermatig resultaat

Een student kan vrijstelling aanvragen voor een keuzedeel met een eerder afgerond keuzedeel
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waarvan geen cijfermatig resultaat bekend is, maar wel vaststaat is dat de student het keuzedeel
heeft behaald. Om voor de slaag-/zakregeling en het diplomabesluit tot een valide beoordeling te
kunnen komen wordt in deze specifieke gevallen altijd het cijfer ‘6’ gekoppeld aan de vrijstelling.

9.4

Registratie

In het geval van vrijstelling voor een keuzedeel op basis van een eerder behaald keuzedeel wordt
op de resultatenlijst het aan de vrijstelling gekoppelde resultaat vermeld.

Artikel 10 Vrijstelling van Loopbaan en Burgerschap
Er wordt geen vrijstelling verleend voor het examenonderdeel ‘Loopbaan’. In het kader van een
leven lang leren, waarbij loopbaan centraal staat, blijft de student werken aan zijn
loopbaanontwikkeling. Voor het onderdeel Burgerschap kan wel vrijstelling worden verleend.

10.1. Grond voor vrijstelling voor het onderdeel Burgerschap
Voor burgerschap kan vrijstelling verleend worden alleen op basis van een mbo-diploma, of mboverklaring.
De student dient hiertoe de volgende documenten aan te leveren aan de examencommissie:
1. Kopie diploma, of mbo-verklaring (instellingsverklaring), uitgegeven na 1 augustus
2012;
2. Kopie resultatenlijst, waar Burgerschap aantoonbaar onderdeel van uitmaakt,
uitgegeven na 1 augustus 2012;
Op grond van een havo/vwo-, hbo- of universitaire opleiding kan vrijstelling verleend worden voor
Burgerschap.
1. De examencommissie onderzoekt op basis van de inhoud van de aangeleverde
documenten van de havo/vwo-, hbo- of wo-opleiding de mogelijkheden om
vrijstelling te verlenen,
2. De bewijslast ligt hiervoor bij de student.
3. De examencommissie onderbouwt de toekenning dan wel de afwijzing van de
vrijstelling;

10.2. Registratie
De examencommissie registreert de vrijstelling voor Burgerschap als ‘Voldaan’.
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Artikel 11 Bronnen
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Wet educatie en beroepsonderwijs;
Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB;
Staatscourant 2022-62; Besluit tot wijziging van het Besluit referentieniveaus Nederlandse
taal en rekenen en het Examen en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in verband
met herijking van de oor rekeneisen voor het mbo, de omvang van de keuzedelen voor de
middenkaderopleidingen en enige andere wijzigingen;
Servicedocument Wijziging Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB,
Kennispunt MBO Taal en Rekenen, mei 2019;
Doorstromen met keuzedelen, Herziening MBO, augustus 2015;
Keuzedelen: doorstromen en vrijstellingen… Even spieken: Oktober 2020;
Staatsblad 3 juli 2017, houdende wijziging van de regels omtrent het generiek
examenonderdeel Engels voor de middenkader en specialistenopleiding (mbo-4);
Servicedocument vrijstellingen generieke examinering Nederlandse taal, rekenen
en Engels schooljaar 2021-2022. Datum: augustus 2019 bijgewerkt juni 2021;
Q&A webinar ‘Vrijstellingen, hoe zit het ook alweer’.

22-0186 Regeling Vrijstelling van Examinering – voorlopig vastgesteld door het college van bestuur d.d. 1 juli 2022, o.v.v. instemming door de
ondernemingsraad en de studentenraad.

13 van 13

