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Samenvatting wijzigingen tbv het aanleveren van 

Generieke examenonderdelen aan BRON 

Inleiding 

In dit document wordt een kort overzicht geboden van de belangrijkste gevolgen voor de software 
leveranciers van de student administratie systemen van de instellingen voor MBO bij het 

uitwisselen van de diploma’s MBO met BRON voor het invoeren van de generieke 

examenonderdelen ( Nederlandse taal, Rekenen en Engels).  
Ingegaan wordt op het doel van de wet en de gevolgen die dit heeft voor de registratie in BRON en 

van daaruit ook voor de eisen die gesteld worden aan de uitwisseling tussen de instelling en BRON. 

Ten slotte wordt nog ingegaan op de wijze van implementatie en zaken die daarbij een rol kunnen 
spelen. 

Tijdens de werkgroep Generieke examenonderdelen, in de periode van mei tm december 2014, is 

uitvoerig gesproken over de aanpassingen in BRON en de implementatie hiervan. De afspraken die 
gemaakt zijn worden hier samengevat. 

Wetsvoorstel  

Betreft wetsvoorstel Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs (art. 2.5.5a lid 2 

onderdeel h) en tevens bepaling over het diplomaregister en de Wet op het onderwijstoezicht in 
verband met het opnemen van resultaten van enkele examenonderdelen beroepsonderwijs in het 

basisregister onderwijs en het diplomaregister.  

 

Ten behoeve van evaluatie van taal- en rekenbeleid in doorlopende leerlijnen en monitoren van 
effecten op diplomering is registratie van behaalde resultaten nodig voor de generieke 

examenonderdelen Nederlands en Rekenen en voor mbo-4 ook het Engels.  

 

Registratie en aanlevering generieke examenonderdelen BRON 

Het registreren en aanleveren van de generieke examenonderdelen wordt gefaseerd ingevoerd. De 

resultaten worden in BRON opgenomen op het moment dat de centrale examinering begint. 

In november 2014 vinden de eerste centrale examens plaats voor Nederlands mbo-4.  
Om deze reden wordt de aanpassing voor BRON ook toegespitst op het aanleveren van het 

generieke examenonderdeel Nederlands mbo-4 

 
Voor het aanleveren van Nederlands mbo-2/3, rekenen en Engels mbo4 wordt in een later stadium 

opnieuw bekeken of een aanpassing nodig is. Omdat er op dit moment nog teveel wettelijke 

onduidelijkheden zijn is besloten om dit niet gelijk mee te nemen. 
 

Het aanleveren van de generieke examenonderdelen gaat zowel gelden voor het bekostigd 

onderwijs als het niet-bekostigd onderwijs. 
 

Aanleveren Nederlands mbo-4  

 

Vanaf welk studiejaar worden de gegevens aangeleverd? 
In het studiejaar 2014/2015 (november 2014) worden de eerste centrale examens voor 

Nederlands mbo-4 afgenomen. Van studenten die in dit studiejaar hun diploma ontvangen moeten 

naast het diploma ook de resultaten voor het generieke examenonderdeel Nederlands mbo-4 
geleverd worden aan BRON. 

Als er een diploma wordt afgegeven dan is het verplicht om hierbij de resultaten van het generieke 

examenonderdeel mee te leveren. Ook is het mogelijk om de resultaten van een generiek 

examenonderdeel ‘los’ - d.w.z. zonder een bijbehorend diploma- aan BRON aan te leveren. 
Bijvoorbeeld als een student de instelling verlaat zonder een diploma te hebben behaald, maar wel 

het instellingsexamen en/of het centraal examen voor Nederlandse taal 3F mbo-4 heeft behaald. 

De resultaten worden dan in BRON bij de persoon geregistreerd. 
 

Vóór november 2014 zijn er pilotexamens afgenomen. De resultaten van deze pilotexamens mogen 

niet in BRON geregistreerd worden. Het is aan de instellingen om hiervoor te zorgen. Als een 
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student heeft meegedaan aan het pilotexamen en in het studiejaar 2014/2015 zijn diploma haalt, 

dan moeten de resultaten van het pilotexamen als vrijstelling aan BRON geleverd worden.  

Verder geldt dat de resultaten van het generieke examenonderdeel Nederlands mbo-4 aangeleverd 

moeten worden als de student in 2010 of later is gestart met de opleiding. Ook hier is de instelling 
verantwoordelijk voor het al dan niet aanleveren van de resultaten van het examenonderdeel 

Nederlandse taal.  

 
Codes generieke examenonderdelen 

De naamgeving en de code van het examenonderdeel Nederlandse taal mbo-4 is als volgt:  

Code    3005 
Omschrijving Nederlandse taal 3F mbo-4 

Momenteel wordt nog gewerkt aan het officieel publiceren van de codes van de generieke 

examenonderdelen.  
 

Wanneer moet een vrijstelling worden aangeleverd? 

In bepaalde situatie kunnen studenten een vrijstelling krijgen voor het afleggen van een generiek 

examenonderdeel of een onderdeel ervan. 
De examencommissie bij de instelling bepaalt of de student aan de voorwaarden voor een 

vrijstelling voldoet en verleent de vrijstelling.  

Voorbeelden zijn:  
 student die een voldoende heeft behaald voor het HAVO of VWO vak Nederlandse taal.  

 Student heeft meegedaan aan het pilot examen en dit resultaat mag meegenomen worden.  

 Student haalt meerdere diploma’s binnen het MBO en de resultaten voor het generieke 
examenonderdeel Nederlands mbo-4 mogen ingezet worden als vrijstelling.  

Voor dit laatste punt is het volgende afgesproken: 

- Voor diploma’s binnen hetzelfde studiejaar is het niet nodig om een vrijstelling te 
leveren. 

Voorbeeld: Bij het behalen van twee diploma’s in de periode van 1-8 van een jaar tm 31-7 

van het jaar erop kan men in beide gevallen de resultaten van het generieke 

examenonderdeel meeleveren. Wordt het tweede diploma afgegeven in het studiejaar erop, 
dus na 31-7, dan moet men bij de eerste de resultaten leveren en bij de tweede de 

resultaten leveren als vrijstelling. 

 
Bij elk behaald diploma mbo-4 moeten de resultaten van het generieke examenonderdeel 

Nederlands mbo-4 aangeleverd worden aan BRON, dit geldt ook voor de resultaten die bij een 

vrijstelling horen. Dit is een wettelijke verplichting.  
Het toekennen van een vrijstelling is aan de instelling en valt buiten de controles bij de levering 

aan BRON.  

Informatie over het verlenen van vrijstellingen is te vinden op de website van het steunpunt 
rekenenentaal MBO (www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl). 

Inhoud van aanlevering Nederlandse taal 3F mbo-4 

BRON* Omschrijving/ toelichting 

Examenonderdeel Code van het examenonderdeel (incl. niveau**) 

IE-cijfer Via het IE-cijfer wordt het cijfer voor het instellingsexamen 

aangegeven. Dit is een cijfer op 1 decimaal 

IE-vrijstelling IE-vrijstelling geeft aan of er sprake is van een vrijstelling voor 
het instellingsexamen.  

Dit is alleen mogelijk als het gaat om een MBO examen. 

De IE-vrijstelling kan dan ook alleen de waarde MBO hebben 

CE-cijfer Via het CE-cijfer wordt het cijfer voor het centraal examen 

aangegeven. Dit is een cijfer op 1 decimaal. 

CE-vrijstelling CE-vrijstelling geeft aan of er sprake is van een vrijstelling voor 

het centrale examen.  
Dit is alleen mogelijk als het gaat om een MBO examen. 

De CE-vrijstelling kan dan ook alleen de waarde MBO hebben 

E-cijfer Via het E—cijfer wordt het eindcijfer aangegeven. Het eindcijfer 

is het gemiddelde van het IE-cijfer en het CE cijfer. 

Dit is een geheel getal tussen 1 en 10 

Vrijstelling generiek 
examenonderdeel 

Vrijstelling generieke examenonderdeel geeft aan of het voor 
het gehele examenonderdeel een vrijstelling is gegeven. 

Dit kan voor een MBO examen maar kan ook gaan om een 



 
DUO:  Sjoerdtje Hiemstra Versie 1.0 17-11-2014 

 

HAVO of VWO examen.  

De waarden zijn: HAVO of VWO of MBO) 

 

*Wetgeving biedt geen ruimte voor opname van de datum behaald bij het generieke 
examenonderdeel in BRON. Om deze reden is er geen datum behaald opgenomen in de 

gegevensset. De deelnemers aan de werkgroep zijn hier niet blij mee en zouden graag op termijn 

wel een datum binnen BRON willen toevoegen.  
**Wetgeving biedt geen ruimte voor het opnemen van het niveau van het generieke 

examenonderdeel in BRON. In de omschrijving bij de code van het examenonderdeel wordt het 

niveau toegevoegd.  
 

Voorbeelden van aanlevering 

Situatie MBO  

examen 

Vrijstelling 

HAVO 

Vrijstelling 

MBO 

Vrijstelling 

IE 

Vrijstelling 

CE 

Alleen CE 

Cijfer 

Examenonderdeel 3005 3005 3005 3005 3005 3005 

IE-cijfer 7,2  9.1 6.3 6,3  

IE-vrijstelling    MBO   

CE-cijfer 7,9  8.4 7,9 6,1 7,1 

CE-vrijstelling     MBO  

E-cijfer 8 7 9 7 6  

Vrijstelling 

generiek 

examenonderdeel 

 HAVO MBO    

Gevolgen voor Programma van Eisen BVE-Instellingen 

De veranderingen betekenen voor het Programma van Eisen een aantal wijzigingen. Het uitbreiden 
van de interface, de bijbehorende controles (en de bijbehorende signalen) etc. 

Deze wijzigingen zijn opgenomen in het addendum 005- Aanleveren Examenonderdeel Nederlandse 

taal mbo-4. 

Diplomaregister 

Via het diplomaregister kunnen de onderwijsresultaten worden geraadpleegd. Het resultaat van het 

generieke examenonderdeel Nederlands mbo-4 wordt hier aan toegevoegd. 

De wijze waarop dit getoond wordt zal zoveel mogelijk aansluiten op de wijze waarop de resultaten 
voor VO-examens worden getoond. 

Voor een MBO diploma worden dan alleen de resultaten voor de generieke examenonderdelen, op 

dit moment alleen Nederlandse taal 3F mbo-4, getoond op een resultatenlijst. 

Omdat de resultaten voor andere examenonderdelen niet in BRON worden opgenomen en dus ook 
niet getoond kunnen worden in het diplomaregister wordt er een tekst opgenomen die aangeeft dat 

de student aan alle eisen van het kwalificatiedossier heeft voldaan. 

Aanpassing Inkijktool BRON 

De Inkijktool BRON wordt aangepast zodat ook hier de door de instelling aangeleverde generieke 
examenresultaten getoond worden. 

Omdat de instelling ook vrijstellingen kan verlenen voor resultaten die de student heeft behaald 

binnen het voortgezet onderwijs of bij andere MBO- instellingen is het verzoek gedaan om via de 
Inkijktool BRON ook zichtbaar te maken welke resultaten leerlingen bij andere scholen/instellingen 

hebben behaald. 

Deze uitbreiding wordt toegevoegd aan de Inkijktool BRON. 

Digitaal aanmelden MBO (DAMBO) 

Sinds dit jaar is het mogelijk dat door DUO (BRON) bekende gegevens via digitaal aanmelden aan 

de instelling worden geleverd. Deze functionaliteit wordt in beperkte mate gebruikt en daarom is 

ervoor gekozen dat de generieke examenonderdelen alleen geleverd worden als deze door een de 
instelling aan BRON zijn aangeleverd samen met een diploma. De ‘losse’ generieke 

examenonderdelen, d.w.z. de generieke examenonderdelen die door de instelling zijn aangeleverd 

zonder een bijbehorend diploma, worden via digitaal aanmelden niet aan de instelling vanuit BRON 
geleverd. 

De reden om de ‘losse’ generieke examenonderdelen niet te leveren is tweeledig. De aanpassing is 

erg kostbaar en van de functionaliteit digitaal aanmelden wordt beperkt gebruik gemaakt. 
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2BRON 

2BRON is de tool waarmee  een aantal (niet bekostigde) instellingen gegevens aan BRON leveren. 

Het systeem 2BRON wordt aangepast zodat ook de instellingen die gebruik maken van dit systeem 
de resultaten van het generieke examenonderdeel aan BRON kunnen leveren. 

Implementatie  

De volgende indicatieve data voor het project zijn van belang voor de software leveranciers:  

datum: 01-08-2014  start werking Wet  
datum: 01-12-2014  oplevering Addendum Programma van Eisen  

datum: maart 2015   BRON release, Inkijktool BRON, diplomaregister en 2BRON 

datum: maart tm juli 2015 Release student administratie pakketten. 

Datum: nog niet bekend Digitaal aanmelden 
   

 

 

 
 

 

Aanlevering generieke examenonderdelen 
 

Voor MBO-4 diploma’s die afgegeven worden vanaf het studiejaar 2014/2015 moeten de resultaten 

van het generieke examenonderdeel Nederlandse taal 3F mbo-4 aan BRON geleverd worden. 
Deze gegevens kunnen door de instellingen aangeleverd worden vanaf het moment dat de 

aanpassingen in BRON gereed zijn en wanneer het administratiesysteem bij de instelling de 

resultaten kan uitwisselen met BRON. Dit is in de periode van maart tm juli 2015. 

 
Van de MBO-4 diploma’s die behaald zijn in het studiejaar 2014/2015 in de periode voor het 

releasemoment van BRON en administratiesysteem, moet na de implementatie het resultaat van 

het generieke examenonderdeel aan BRON worden nageleverd. 
 

Het releasemoment van BRON is gepland direct na het aanmaken van de 2de voorlopige foto van 

BRON (15 maart). De resultaten van Nederlands taal 3F mbo-4 zijn dus nog niet aanwezig in deze 
foto. Medio juli wordt de definitieve BRON foto aangemaakt, de foto die onder andere gebruikt 

wordt voor het bepalen van de bekostiging en het maken van beleidsinformatie voor dat peiljaar. 

Het verzoek aan de instellingen is om de resultaten van het generieke examenonderdeel aan te 
leveren voor het aanmaken van de definitieve BRON foto. 

 

Wat zijn de gevolgen als het generieke examenonderdeel Nederlands mbo-4 niet tijdig 
geleverd wordt aan BRON. 

De invoering van centrale examinering voor taal en rekenen in het mbo maakt deel uit van het 

overheidsbeleid. De overheid wil de taal- en rekenprestaties verbeteren van alle leerlingen in het 

primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo. Centrale examens helpen om de 
prestaties van studenten te vergelijken. Dit is niet goed mogelijk als de gegevens niet tijdig 

aangeleverd worden. 

De resultaten van het generieke examenonderdeel worden opgenomen in het diplomaregister. Bij 
niet tijdig aanleveren ontbreken deze gegevens in het diplomaregister.  

 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taal-en-rekenen/toetsen-examens-taal-en-rekenen

