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Inleiding 
 
 
Beste student, 
De Onderwijs- en Examenregeling (afgekort: OER) is geschreven om je inzicht te geven in de opleiding 
waarvoor je je hebt ingeschreven bij ROC Mondriaan. Het is belangrijk om deze OER goed te lezen en er 
regelmatig dingen in op te zoeken. Het is een soort naslagwerk dat je ondersteunt tijdens de studie. 
Aan het begin van jouw studie heb jij de OER uitgereikt gekregen, die van toepassing is op jouw opleiding, 
Maatschappelijke Zorg, Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg, cohort  2012. 
Aansluitend  heb je een onderwijsovereenkomst ondertekend, waarin naar het bedoelde OER wordt 
verwezen. Die OER is aangepast. Daarom krijg je hierbij een aangepast examen- en toetsplan. 
Lees de wijzigingen op de  volgende pagina’s  goed door. 
Mocht je nog vragen en / of opmerkingen hierover hebben, dan kun jij je wenden tot jouw 
studieloopbaanbegeleider. 
 
 
Remco Vierling 
Voorzitter examencommissie Welzijn 
 
 
 
  



Toelichting op de wijziging  
De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd: 
 
Examenplan generiek: 
De resultaten van de generieke examens Nederlands en rekenen zijn niet van invloed 
op de diplomabeslissing, als je, zoals gepland, diplomeert in schooljaar 2013-2014. Je 
krijgt wel een bewijs met de behaalde resultaten.  
 
 
 
 



 
EXAMENPLAN GENERIEK 

Opleiding:  Maatschappelijke Zorg,  
                          Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg 
                          Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen 

Crebo:    92660-61-62 

Cohort:   2011  3 jarig Kwalificatiedossier:  2010 
EXAMEN INHOUD Niveau Examenvorm Context Onderwaarde Periode 

1. Nederlands a. Lezen 3F Digitaal school Voldoende 
 
Zak/slaagbeslissing 
Zie hieronder  
 

10 
Luisteren 3F Digitaal school 10 

Nederlands b. Spreken 3F Presentatie School/BPV 9-12 
Gesprekken voeren 3F Gesprek School/BPV 9-12 
Schrijven 3F Digitaal of schriftelijk school 9-12 

2.  Rekenen Getallen, Verbanden, Meten en 
meetkunde, Verhoudingen 

3F Digitaal school Voldoende 
 
Zak/slaagbeslissing 
Zie hieronder  

10 

3. Engels Luisteren B1 Digitaal of schriftelijk school  
Minimaal 3 van de 5 
vaardigheden met een 
voldoende afgesloten 

9-12 
Lezen B1 Digitaal of schriftelijk school 9-12 
Gesprekken voeren B1 Gesprek school 9-12 
Spreken B1 Presentatie school 9-12 
Schrijven B1 Digitaal of schriftelijk school 9-12 

4. Loopbaan en 
Burgerschap 

Kwalificatie-eisen LB    Inspanningsverplichtingen 
zijn voldoende aangetoond 

9-12 

Zak-/slaagbeslissing examenplan 
generiek voor diploma:  
 
Alle examens moeten gemaakt zijn. 
 

Diplomeren in schooljaar 2013-2014 
De resultaten voor Nederlands en rekenen tellen niet mee bij de diplomabeslissing, maar je krijgt wel een 
bewijs met de behaalde resultaten.  
Voor Engels moeten tenminste 3 van de 5 taalvaardigheden met voldoende worden afgesloten op het vereiste 
ERK-niveau. 
 
Bij verlenging van de opleiding en diplomeren in schooljaar 2014-2015 
Van de eindcijfers voor generiek Nederlands en Engels mag er één onvoldoende zijn (niet lager zijn dan een 
5). Het andere cijfer moet tenminste een 6 zijn. 
Het cijfer voor rekenen telt niet mee voor de diplomabeslissing, je krijgt wel een bewijs met het behaalde 
resultaat. 

 


