
Examenplannen Nederlands en rekenen voor niveau 2 m.i.v. cohort augustus 2022 
 

Nederlands 2F  

Code Exameninstrument Waar Wie beoordelen Score Weging 

 CE Lezen 
Centraal Examen (CE)   

School 

  

College voor Examens Cijfer 1 
 CE Luisteren 

 Deviant Spreken 

Instellingsexamens 

  

Twee interne examinatoren 

Cijfer 1  Deviant Gesprekken voeren 

 Deviant Schrijven 

Het cijfer van het centraal examen (één cijfer met één decimaal) en het cijfer van de instellingsexamens (één cijfer met één decimaal) wordt gemiddeld tot 

één heel eindcijfer (1-10). Dit is het eindcijfer voor Nederlands. 

  

Rekenen mbo niveau 2 

Code Exameninstrument Waar Wie beoordelen Score Weging 

 Coöperatie 
mbo Instellingsexamen School Beoordelaars coöperatie Cijfer  1 

Het cijfer van het instellingsexamen ( cijfer met één decimaal)  wordt afgerond naar het eindcijfer (eindcijfer is een heel cijfer van 1-10). 

 

Exameneisen en diplomeringseisen voor Nederlands en rekenen Mbo-2 

Diplomering  

Nederlandse taal Rekenen Diploma-eisen 

Centraal examen 2F (lezen en luisteren). 

Instellingsexamen 2F (spreken, gesprekken, 

schrijven). 

Examinering op een hoger niveau (3F) mag ook. 

Instellingsexamen rekenen mbo niveau 2. 

Examineren op een hoger niveau mag ook. 

 

  

Cijfer voor Nederlandse taal of rekenen ten minste een 5. 

Als rekenen een 5 is, moet Nederlands minimaal een 6 zijn 

of andersom.  

 

  



Examenplannen Nederlands en rekenen voor niveau 3 m.i.v. cohort augustus 2022 
 

Nederlands 2F  

Code Exameninstrument Waar Wie beoordelen Score Weging 

 CE Lezen 
Centraal Examen (CE)   

School 

  

College voor Examens Cijfer 1 
 CE Luisteren 

 Deviant Spreken 

Instellingsexamens 

  

Twee interne examinatoren 

Cijfer 1  Deviant Gesprekken voeren 

 Deviant Schrijven 

Het cijfer van het centraal examen (één cijfer met één decimaal) en het cijfer van de instellingsexamens (één cijfer met één decimaal) wordt gemiddeld tot 

één heel eindcijfer (1-10). Dit is het eindcijfer voor Nederlands. 

  

Rekenen mbo niveau 3 

Code Exameninstrument Waar Wie beoordelen Score Weging 

 Coöperatie 
mbo Instellingsexamen School Beoordelaars coöperatie cijfer   

Het cijfer van het instellingsexamen ( cijfer met één decimaal)  wordt afgerond naar het eindcijfer (eindcijfer is een heel cijfer van 1-10). 

 

Exameneisen en diplomeringseisen voor Nederlands en rekenen Mbo 3   

Diplomering  

Nederlandse taal Rekenen Diploma-eisen 

Centraal examen 2F (lezen en luisteren). 

Instellingsexamen 2F (spreken, gesprekken, 

schrijven). 

Examinering op een hoger niveau (3F) mag. 

Instellingsexamen rekenen mbo niveau 3. 

Examineren op een hoger niveau mag ook. 

 

Cijfer voor Nederlandse taal of rekenen ten minste een 5. 

Als rekenen een 5 is, moet Nederlands minimaal een 6 zijn 

of andersom.  

 

 

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


