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VRIJSTELLINGSREGELING 2020-2021
ALGEMEEN
De vrijstellingsregeling heeft betrekking op alle examens van de mbo-opleidingen van het Da Vinci
College en is geldig met ingang van het schooljaar 2020-2021 voor alle studenten, die deelnemen
aan een beroepsopleiding op het Da Vinci College.
De vrijstellingsregeling is gebaseerd op het Examen- en Kwalificatiebesluit beroepsopleiding Web.
Wijzigingen van overheidswege kunnen leiden tot tussentijdse aanpassingen van de
vrijstellingsbepalingen.
Een student moet zelf het initiatief nemen om een vrijstelling aan te vragen op grond van eerder
behaalde resultaten.
De maximale geldigheidsduur van eerder behaalde resultaten is 10 jaar. De individuele situatie van
de student en veranderingen in het beroep kunnen voor de examencommissie aanleiding zijn om
van deze geldigheidsduur af te wijken.

BEROEPSGERICHTE ONDERDELEN VAN HET EXAMEN
De examencommissie verleent op verzoek van de student vrijstelling wanneer het betreffende
onderdeel (het betreft exact hetzelfde examenonderdeel met dezelfde inhoud en van hetzelfde
niveau of een exact daarmee vergelijkbaar keuzedeel) van het examen eerder met een voldoende (≥
6) is afgelegd, of wanneer het examenonderdeel op een hoger niveau, met een voldoende (≥ 6) is
afgelegd.

EXAMEN NEDERLANDS
De examencommissie kan vrijstelling verlenen voor het examen Nederlands als totaal ( 2F of 3F) of
apart voor respectievelijk een instellingsexamen (gesprekken voeren, spreken en schrijven) en het
centraal examen (luisteren en lezen).
De vrijstellingsbepalingen zijn ook van toepassing op resultaten van instellingsexamen en centraal
examen die in het kader van het keuzedeel Nederlands 3F zijn behaald.
Examen Nederlands
De examencommissie verleent vrijstelling voor Nederlands als wordt voldaan aan de volgende
voorwaarden:
1. De student heeft tijdens een eerdere mbo-opleiding het examen Nederlands afgelegd op
minstens hetzelfde niveau als vereist is voor zijn huidige beroepsopleiding, of
2. De student heeft eind- of staatsexamen of deeleindexamen Nederlands afgelegd, zoals
vastgesteld voor havo of vwo.
en
3. Het afgeronde eindcijfer voor Nederlands is minimaal een 5 (*)
4. Het afgeronde eindcijfer voor Nederlands dat is behaald in de Entree-opleiding of in een
mbo niveau 2 opleiding moet minimaal een 6 zijn voor een vrijstelling in een mbo niveau 3
opleiding.

(*) let op ; op mbo niveau 4 is de slaagregeling van Nederlands gecombineerd met Engels. Als je een
5 hebt voor Nederlands moet je minimaal een 6 hebben voor Engels.
2

Instellingsexamen of centraal examen Nederlands
De examencommissie verleent vrijstelling voor het instellingsexamen dan wel centraal examen of
onderdelen van instellingsexamen als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
1. De student heeft tijdens een eerdere mbo-opleiding het instellingsexamen respectievelijk
het centraal examen afgelegd op minstens hetzelfde niveau als vereist is voor zijn huidige
beroepsopleiding.
en
2. Het niet afgeronde resultaat van het instellingsexamen respectievelijk centraal examen of
een onderdeel daarvan is minimaal een 5,0
3. Het niet afgeronde resultaat van het instellingsexamen respectievelijk centraal examen of
een onderdeel daarvan, dat is behaald in de Entree-opleiding of in een mbo niveau 2
opleiding moet minimaal een 6,0 zijn voor een vrijstelling in een mbo niveau 3 opleiding.

EXAMEN ENGELS
De examencommissie kan vrijstelling verlenen voor het examen Engels als totaal of apart voor
respectievelijk een instellingsexamen (gesprekken voeren, spreken en schrijven) en het centraal
examen (luisteren en lezen).
De vrijstellingsbepalingen zijn ook van toepassing op resultaten van instellingsexamen en centraal
examen die in het kader van het keuzedeel Engels A2/B1 en B1/B2 zijn behaald.
Examen Engels
De examencommissie verleent vrijstelling voor Engels als wordt voldaan aan de volgende
voorwaarden:
1. De student heeft tijdens een eerdere mbo-opleiding het examen Engels afgelegd op
minstens hetzelfde niveau als vereist is voor zijn huidige beroepsopleiding, of
2. De student heeft eind- of staatsexamen of deeleindexamen Engels afgelegd, zoals
vastgesteld voor havo of vwo.
en
3. Het afgeronde eindcijfer voor Engels is minimaal een 5
(*) Op mbo niveau 4 is de slaagregeling van Engels gecombineerd met Nederlands. Als je een 5 hebt
voor Nederlands moet je minimaal een 6 hebben voor Engels.

Instellingsexamen of centraal examen Engels
De examencommissie verleent vrijstelling voor het instellingsexamen dan wel centraal examen of
onderdelen van instellingsexamen als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
1. De student heeft tijdens een eerdere mbo-opleiding het instellingsexamen respectievelijk
het centraal examen afgelegd op minstens hetzelfde niveau als vereist is voor zijn huidige
beroepsopleiding,
en
2. Het niet afgeronde resultaat van het instellingsexamen respectievelijk centraal examen of
een onderdeel daarvan is minimaal een 5,0
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EXAMEN REKENEN
De examencommissie kan vrijstelling verlenen voor het centraal examen rekenen
De vrijstellingsbepalingen zijn ook van toepassing op resultaten van een centraal examen dat in het
kader van het keuzedeel rekenen 3F is gedaan.
Examen rekenen
De examencommissie verleent vrijstelling voor het examen rekenen als wordt voldaan aan de
volgende voorwaarden:
1. De student heeft tijdens een eerdere mbo-opleiding een examen rekenen afgelegd op
minstens hetzelfde niveau – 2F of 3F - als vereist voor zijn huidige beroepsopleiding of
2. De student heeft eind- of staatsexamen of deeleindexamen rekenen afgelegd, zoals
vastgesteld voor havo of vwo.

KEUZEDELEN
Op keuzedelen zijn specifieke vrijstellingsbepalingen van toepassing. Deze vrijstellingsbepalingen
zijn van toepassing op alle studenten die per augustus 2020 nieuw instromen in een opleiding van
cohort 2020/2021.

-

-

1. De examencommissie verleent vrijstelling voor een examen van een afzonderlijk keuzedeel
dat voor de student is vastgesteld (*) in de opleiding waar de vrijstelling voor wordt
aangevraagd als wordt voldaan aan de volgende voorwaarde:
de student heeft in een eerdere beroepsopleiding voor het betreffende keuzedeel minimaal
een 4 behaald (**)
2. De examencommissie verleent vrijstelling voor het totaal aan examens van keuzedelen die
voor de student zijn vastgesteld (*) in de opleiding waar de vrijstelling voor wordt
aangevraagd als wordt voldaan aan de volgende voorwaarde:
de student heeft in een eerdere beroepsopleiding voor het totaal te examineren keuzedelen
gemiddeld een 6 behaald én heeft niet voor een van de keuzedelen minder dan een 4
behaald én het aantal voldoendes voor de keuzedelen is hoger dan het aantal onvoldoendes.

(*)
Keuzedelen worden vastgesteld voor de student op voorwaarde dat deze zijn gekoppeld aan
de opleiding of dat de student zelf een koppeling heeft aangevraagd en deze is gehonoreerd door de
opleiding op grond van het feit dat er geen overlap is tussen keuzedeel en kwalificatie.
(**) Let op: als je met een 4 een vrijstelling aanvraagt voor een keuzedeel, neem je een groot risico.
Je moet immers gemiddeld een 6 hebben om te kunnen slagen voor de keuzedelen.

GENERIEK ONDERDEEL LOOPBAAN EN BURGERSCHAP
De examencommissie verleent vrijstelling voor het onderdeel Loopbaan en Burgerschap indien:
-

De student deelneemt aan een MBO opleiding op niveau 4 en kan aantonen dat hij een MBO
diploma heeft op niveau 3 met een resultaat voldaan voor het onderdeel Loopbaan en
Burgerschap.
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Of
-

De student 27 jaar en ouder is en deelneemt aan een BBL opleiding en in een verslag
aantoont dat hij over voldoende ervaring en kennis beschikt m.b.t. de
burgerschapsdimensies en dat hij in staat is tot kritische reflectie.

EXAMINERING IN HET BUITENLAND
Een examen heeft volgens de WEB een strikt territoriale werking. Toch is het onder voorwaarden
toegestaan om als ROC het examen in het buitenland af te nemen. Er kunnen argumenten hiervoor
zijn, die door de verantwoordelijke examencommissie vooraf plausibel zijn bevonden; bijvoorbeeld
omdat een stage in het buitenland wordt afgesloten met een proeve aldaar ( te organiseren door het
ROC conform het examenplan van het ROC; met de vastgestelde exameninstrumenten en
deskundige beoordeling). In dat geval moeten de volgende regels in acht genomen worden:
- Het resultaat van het examen kan niet direct overgenomen worden, maar moet gevalideerd
worden via de procedure van een vrijstelling.
- De examencommissie moet zich ervan vergewissen dat de examenomstandigheden goed waren,
de exameninstrumenten in orde, de examinator deskundig, het proces van afname deugdelijk, de
examenbescheiden volledig en correct en kan dan over gaan tot vrijstelling voor het formeel
wettelijk geldende examen.

AANVULLING BIJ DE VRIJSTELLINGSREGELING
Het is toegestaan dat opleidingen examenonderdelen waarderen met een onvoldoende, voldoende
of goed in plaats van met cijfers. In het kader van vrijstellingen wordt de volgende relatie
gehanteerd tussen cijfers en O,V,G :

Van O, V, G

Naar Cijfer

Van Cijfer

Naar O,V,G

O

4

5.4 en lager

O

V

6

5.45-7.44

V

G

8

7.45 en
hoger

G

5

