Examenplannen Nederlands en rekenen voor Entree
Nederlands 1F
Code

Exameninstrument

Waar

Instellingsexamen lezen

Wie beoordelen

Score

Weging

1 interne examinator

Instellingsexamen luisteren

1
Cijfer

Deviant

Instellingsexamen spreken

School
2 interne examinatoren

Instellingsexamen gesprekken voeren
Instellingsexamen schrijven

1 interne examinator

De cijfers van de vijf onderdelen worden gemiddeld één 1 heel eindcijfer (1-10)

Studenten mogen examens afnemen op zowel 1F als 2F. Als er één examen of meer op 1F is afgelegd, wordt het eindresultaat op 1F weergegeven.
Wanneer lezen/luisteren op 2F gemaakt wordt, kunnen er 2 cijfers ingevoerd worden. Centraal examen 2F en instellingsexamens
spreken/gesprekken/schrijven 1F.

Nederlands 2F
Code

Exameninstrument

Waar

Wie beoordelen

Score

Weging

CE

Centraal examen CE 2A of 2F

CE-locatie

College voor Examens

Cijfer

1

Instellingsexamens 2F schrijven
Deviant

1 interne examinator

Instellingsexamens 2F spreken

School

Cijfer

1

2 interne examinatoren
Instellingsexamens 2F gesprekken voeren
2F: Het cijfer van het centraal examen (één cijfer met één decimaal) en het cijfer van de instellingsexamens 2F (één cijfer met één decimaal) wordt
gemiddeld tot één heel eindcijfer (1-10). Dit is het eindcijfer voor Nederlands 2F.
Studenten mogen examens afnemen op zowel 1F als 2F. Als er één examen of meer op 1F is afgelegd, wordt het eindresultaat op 1F weergegeven.

Rekenen 2A
Code

Exameninstrument

Waar

Rekenen 1F of

Wie beoordelen

Score

Weging

cijfer

1

Interne examinator (1F) of
School of CE-locatie

Centraal Examen (CE 2A of 2F)

College voor Examens (2A of 2F)

Voor rekenen is het cijfer van het centraal examen of het cijfer van het instellingsexamen het eindcijfer (eindcijfer is een heel cijfer van 1-10).

Exameneisen en diplomeringseisen voor Nederlands en rekenen Entreeopleiding
Nederlandse taal

Rekenen

Diploma-eisen

Instellingsexamen voor alle vaardigheden.
Voor lezen en luisteren mag dit ook het Centraal
examen 2F zijn.

Instellingsexamen rekenen 2F; mag ook
Centraal examen 2F zijn.

Cijfers voor Nederlands en rekenen tellen niet mee voor het
behalen van het diploma of voor doorstroming.

* Rekenen mag ook geëxamineerd worden met ( pilot)examens 2A, 2ER of 2A-ER.
* Het niveau 2A is lager dan 2F. Het niveau 2ER is speciaal voor studenten met ernstige rekenproblemen.
* Examinering op een hoger niveau (3F) mag ook. Examinering op een lager niveau ( onder 2F) ook.

NB: wijzigingen voorbehouden op grond van tussentijdse aanpassing van de zak en- slaagregeling, zoals bepaald in het Examen- en Kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB.

