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Addendum examenreglement Friesland College 2021-2022 

Voor de samenwerking tussen Spiekr en het Friesland College is dit addendum opgesteld, dit 

geeft de wijzigingen aan ten opzichte van het reguliere examenreglement. 

1.Geldigheid 

1.1. Dit examenreglement is van toepassing op alle opleidingen van cohort 2021 van de Stichting voor 

Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie, gevestigd te Leeuwarden, 

voor zover daarvan bij bijzondere regeling niet is afgeweken. 

Het addendum is van toepassing voor de kandidaten van Spiekr die de examens Lezen, Luisteren en 

Mondeling (Spreken gesprekken voeren) zullen maken.  

3.Toegang tot de toetsing/examinering 

3.2. Degene die uitsluitend tot een toets-/examen(onderdeel) wenst te worden toegelaten, kan zich laten 

inschrijven als examendeelnemer. Aan die inschrijving kunnen nadere voorwaarden worden gesteld. 

Het addendum stelt dat de kandidaten van Spiekr zichzelf inschrijft via www.spiekr.nl of wordt 

ingeschreven door de werkgever. Een deelnemer die mee wil doen aan een herkansing aan te melden 

volgens het geldende examenrooster.  

3.4. Kandidaten moeten de mogelijkheid krijgen examenresultaten te verbeteren (zie ook 3.5). Voor alle 

summatieve examens mbo en educatie geldt het uitgangspunt van maximaal twee herkansingen. Voor 

de tweede herkansing moet de kandidaat een gefundeerde aanvraag indienen bij de Examencommissie 

van de opleiding. Voor de schoolexamens van het vavo gelden de herkansingsmogelijkheden zoals 

verwoord in het Algemeen Programma van Toetsing en Afsluiting van de opleiding. Voor het centraal 

examen voortgezet onderwijs (VO) geldt de regelgeving in het Examenbesluit vwo-havo-mavo-vbo. 

Het addendum stelt dat kandidaten alleen een examen kunnen herkansen wanneer het resultaat 

lager dan een 5,5 is of wanneer een 'onvoldoende' is behaald.  

Het addendum stelt dat voor de samenwerking tussen Spiekr en het Friesland College, er geen limiet 

wordt gesteld aan het aantal herkansingen. Alleen door de Spiekr/Friesland College geplande 

herexamenmomenten kan een herexamen worden gedaan, hiervan wordt niet afgeweken.  

Het addendum stelt dat de kosten voor een herkansing in rekening worden gebracht, als de 

deelnemer op eigen verzoek een herkansing aanvraagt. De kosten verschillen per examen en kunnen 

opgevraagd worden bij Spiekr.  

4.Organisatie van de toetsing/examinering 

4.2. De examencommissie van de opleiding maakt alle gegevens met betrekking tot de planning, 

organisatie, doelen, duur en vorm van de toetsing/examinering tijdig aan de kandidaten bekend. Daarbij 

geldt een termijn van uiterlijk vijf werkdagen voor de uiterste aanmelddatum als bedoeld in art. 4.3. 
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Het addendum stelt dat alle gegevens met betrekking tot de planning, organisatie, doelen, duur en 

vorm van de toetsing/examinering tijdig bekend gemaakt worden aan de kandidaten door de Spiekr 

organisatie.  

9.Onregelmatigheden en fraude 

9.4. De examencommissie stelt na de onregelmatigheid of vermeende fraude een onderzoek in, waarbij 

de verschillende betrokkenen worden gehoord. De kandidaat kan zich laten bijstaan door een 

meerderjarige; de minderjarige kandidaat laat zich vergezellen door een wettelijke vertegenwoordiger. 

Als het een examen bij het Talencentrum betreft kan de Borgingscommissie Talencentrum advies geven 

aan de examencommissie. Als het een Centraal Examen mbo betreft overlegt de Borgingscommissie 

CENTRE met de examencommissie. Nadat het onderzoek is afgesloten neemt de examencommissie een 

beslissing over de eventueel te treffen maatregelen. Voorbeelden van maatregelen zijn:  

 •de uitslag van het betreffende toets-/examen(onderdeel) wordt ongeldig verklaard 

•de kandidaat kan of moet in een volgende examenperiode alsnog een examen afleggen. 

•uitsluiting van (verdere) deelname aan de toetsing/examinering. 

Het addendum stelt dat de examencommissie van het Friesland College maatregelen kan treffen 

tegen een deelnemer die ten aanzien van het examen onregelmatigheden pleegt. Voordat de 

maatregel wordt opgelegd, wordt de kandidaat gehoord. De kandidaat kan zich laten bijstaan door 

een derde persoon.  

10. Uitslagen 

10.2. Per toets-/examen(onderdeel) stelt de examencommissie van de opleiding vast of een kandidaat 

daarvoor geslaagd is of niet, met uitzondering van generieke examens Engels mbo-niveau 4 en centraal 

examen Nederlands of rekenen, waarvan de examencommissie mbo de door de borgingscommissie 

Talencentrum of de Borgingscommissie CENTRE vastgestelde cijfers overneemt. Als het een 

beroepsgericht examen(onderdeel) moderne vreemde talen betreft, stelt de borgingscommissie van het 

Talencentrum de uitslag vast en bepaalt de examencommissie van de mbo-opleiding hoe dat resultaat 

meetelt bij een slaag-/zakbeslissing van een beroepsgericht examen (onderdeel). 

Het addendum stelt dat de kandidaten per onderdeel een certificaat ontvangen, mits deze met 

minimaal een 5,5 (55 punten) is afgesloten. Het certificaat wordt mede namens Friesland College 

uitgereikt via de digitale leeromgeving van Spiekr.  


