Directie Strategie en Beleid
Postadres: Postbus 6560
6503 GB Nijmegen
Bezoekadres: Campusbaan 6
6512 BT Nijmegen
Telefoon (024) 890 4037
KvK nr : 41261341
www.roc-nijmegen.nl

Nijmegen, 12 oktober 2017
Betreft
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Ons kenmerk : S&B/RdH.KvH./IM.006
Beste student,
Deze brief gaat over een belangrijke wijziging bij de examens Engels in jouw opleiding. Door deze
wijziging kun jij mogelijk je Engels examens op een hoger niveau afleggen. Dat kan jou helpen in je
beroep en als je verder studeert op het hbo. Ongeveer de helft van de MBO-studenten blijkt dat
hogere niveau goed aan te kunnen. In deze brief informeert ROC Nijmegen jou over deze wijziging.
Jouw opleiding zal je verder informeren en je zoveel mogelijk helpen bij het maken van de keuzes en
het aanvragen van de examens..

Wijziging door nieuwe, landelijke regels
De wijziging bij de examens Engels is het gevolg van nieuwe officiële regels die zijn vastgesteld door
de minister van Onderwijs.
Voor de start van jouw opleiding hebben we een Onderwijs- en ExamenRegeling (OER) gemaakt
voor jouw opleiding. Hierbij konden we nog geen rekening houden met de nieuwe regels. Vandaar
deze brief. Deze brief geldt als aanvulling op de OER, die je eerder hebt ontvangen.
Naast jouw OER is er nog een ander belangrijk document over examinering: Het Examenreglement
van ROC Nijmegen. Dat document is aangepast en die aangepaste versie wordt momenteel
vastgesteld in het overleg tussen de Studentenraad en het College van Bestuur van ROC Nijmegen.
De actuele versie vind je via je Dashboard in #OnderwijsOnline > ROC-info ( onder ‘Applicaties’) >
Examinering.
Centraal examen Engels verplicht
Voor jouw niveau 4-opleiding moet jij voor het vak Engels één centraal examen (CE) en drie
instellingsexamens (IE) doen. Dit noemen we de generieke examens. Vanaf dit studiejaar is het
centraal examen verplicht. Het centraal examen wordt alleen in bepaalde perioden van het studiejaar
afgenomen.
Heb jij in studiejaar 2016-2017 deelgenomen aan een pilot centraal examen Engels B1? Dan kun je
bij de DomeinExamenCommissie (DEC) een vrijstelling aanvragen om dat cijfer te blijven gebruiken,
zolang je nog in dezelfde opleiding zit. Dan hoef je dit studiejaar niet meer het verplichte centraal
examen te doen.
Afhankelijk van je opleiding moet je misschien ook nog apart examen doen in Engels dat in jouw
beroep veel gebruikt wordt. Deze brief gaat alleen over de generieke examens Engels.
Minimaal niveau voor examens Engels
De generieke examens Engels moet je afleggen op een bepaald minimumniveau.
Het centraal examen toetst jouw vaardigheden ‘lezen’ en ‘luisteren’. Dit examen moet je
minimaal afleggen op het Europese referentieniveau B1. Jouw instellingsexamens toetsen de
vaardigheden ‘spreken’, ‘gesprekken voeren’ en ‘schrijven’. Deze examens moet je alle drie op
minimaal niveau A2 afleggen.
De eerste keer: kiezen voor generieke examens Engels op een hoger niveau.
Ga jij voor de eerste keer deelnemen aan het centraal examen Engels binnen jouw opleiding? Dan
kun je ervoor kiezen een aanvraag doen om dit examen op het hogere (=moeilijkere) niveau B2 te
doen, in plaats van het minimumniveau B1. Dat kan dit studiejaar alléén in afnameperiode 3 en 5.
Ga jij voor de eerste keer deelnemen aan een instellingsexamen Engels? Dan kun je een aanvraag
doen om de instellingsexamens op het hogere niveau B1 te doen, in plaats van A2. Dat hogere niveau
geldt dan voor alle drie de instellingsexamens (spreken, gesprekken voeren en schrijven).
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Aanvragen examens op hoger niveau via de DEC
Wil jij je centraal examen of instellingsexamens op een hoger niveau doen, dan moet je dat aanvragen
bij de domeinexamencommissie (DEC). De DEC kan bij haar besluit rekening houden met het advies
van jouw vakdocent Engels. Vraag daarom zelf ook advies aan je vakdocent Engels.
Cijferverbetering na de eerste keer?
Na een eerste gelegenheid voor een centraal examen heb je altijd het recht om gebruik te maken van
een tweede gelegenheid om het cijfer voor het CE te verbeteren.
Had je na de eerste gelegenheid voor een instellingsexamen lager dan 6? Dan heb je kun je gebruik
maken van een tweede gelegenheid om het cijfer voor dat examen te verbeteren.
Had je na de eerste gelegenheid gemiddeld voor een instellingsexamen minimaal een 6? Heb je een
dringende reden om het voldoende cijfer voor dat examen te willen verbeteren? Dan kun je dit
aanvragen bij de domeinexamencommissie. De DEC beslist.
Het gebruik maken van extra examengelegenheden kan leiden tot studievertraging.
Niveauverlaging na de eerste keer?
Na een eerste gelegenheid voor een centraal examen op B2 niveau heb je altijd het recht om gebruik
te maken van een tweede gelegenheid om het examen op B1 niveau af te leggen.
Het wijzigen van het niveau B1 in A2 bij instellingsexamens is mogelijk als je de eerste keer gemiddeld
een onvoldoende hebt behaald voor de drie instellingsexamens.
Had je na de eerste gelegenheid gemiddeld voor de drie instellingsexamens minimaal een 6? Heb je
een dringende reden om het examen op een lager niveau over te doen? Dan kun je dit aanvragen bij
de domeinexamencommissie. De DEC beslist.
Niveauverhoging na de eerste keer?
Heb jij bij de eerste keer het centraal examen of de instellingsexamens gedaan op basisniveau en
minimaal een 6 behaald? Dan kun je de tweede examengelegenheid ook gebruiken om het examen te
doen op het hogere niveau. Dat moet je dan weer aanvragen bij de domeinexamencommissie.
De DEC kan bij haar besluit rekening houden met het advies van de vakdocent Engels. Vraag daarom
zelf ook advies aan je vakdocent Engels.
Examen Engels telt mee voor je diploma
Het resultaat voor het generieke examen Engels telt mee voor diplomering. Je hebt minimaal een 6
voor Engels en een 5 voor Nederlands niveau 3F nodig om te slagen, of andersom.
Het eindcijfer voor het generieke examenonderdeel Engels voor je diploma wordt vastgesteld door het
gemiddelde te nemen van het centraal examen (één examen) en het instellingsexamen (het
gemiddelde van de drie examens), ongeacht de niveaus waarop je het CE- of IE-examen hebt
gedaan.
Heb je vaker examen gedaan op hetzelfde niveau voor CE of IE, dan geldt het hoogste cijfer.
Bij de aanvraag voor een examen op een ander (hoger) niveau, kun je aangeven welk cijfer gaat
meetellen voor het bepalen van het eindresultaat voor Engels: dan gaat het om het hoogste cijfer
(ongeacht het afgelegde niveau) of het hoogste niveau (ongeacht de hoogte van het cijfer). De DEC
beslist en houdt hierbij rekening met jouw keuze en de kans op diplomering.
Met vragen over deze brief kun je terecht bij jouw vakdocent Engels.
Met vriendelijke groet,
ROC Nijmegen

R.J. den Haan,
Voorzitter Examencommissie ROC Nijmegen

