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Addendum  OER: 10426 MBO Verpleegkundige /1 november 2011/ L. Laven, voorzitter examencommissie  
 

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, want het is ook een soort naslagwerk dat je 
ondersteunt tijdens de studie. 

Aan het begin van jouw studie heb je de OER uitgereikt gekregen, die van toepassing is op jouw 
opleiding. 

Aansluitend heb jij een onderwijsovereenkomst ondertekend waarin naar de bedoelde OER wordt 
verwezen. 

De OER wordt bij deze gewijzigd en/of aangevuld. 

Lees de wijzigingen (zie volgende pagina’s) goed door. 

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hierover hebben, dan kun je je wenden tot jouw 
studieloopbaanbegeleider. 

 

 

 

L.P.A. Laven 

Voorzitter examencommissie Zorg 4 
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Addendum: 01-11-2011. 

 

Voor alle groepen van de opleiding 10426 MBO Verpleegkundige op wie de OER voor de 
cohorten 2008 t/m 2011  van toepassing is geldt het volgende: 

De tijd waarbinnen de praktijktoetsen tijdens de BPV moeten zijn afgerond is gewijzigd. 
Zie de tabel hieronder: 

Praktijktoets: Huidige tijd Gaat veranderen in de volgende nieuwe tijd: 
204p 5 weken. 2 weken 
206p 5 weken. 2 weken 
302p 10 weken 2 weken 
303p 5 weken 2 weken 
401p 5 weken 2 weken 
402p 10 weken vaardigheden worden gedurende de opleiding afgesloten. 
403p 5 weken 2 weken 
404p 5 weken 2 weken 
405p 10 weken 2 weken 
406p 10 weken. 2 weken 
407p 10 weken. 2 weken 
408p 10 weken 2 weken 
409p 10 weken 2 weken 
410p 10 weken 2 weken 
411p 10 weken 2 weken 
412p 20 weken 9 weken 
413p 20 weken 9 weken 
414p 20 weken 9 weken 
415p 20 weken 9 weken. 
 

Waarom deze verandering? 

In de eerdere praktijktoets was leren en examineren gecombineerd. Wettelijke gezien 
moeten wij leren en examineren duidelijk onderscheiden in de praktijktoetsing.  De 
praktijktoetsen zijn om die reden inhoudelijk bijgesteld. Daarom is ook de examentijd nu 
duidelijk afgebakend binnen de BPV-periode. Inhoudelijk is er geen sprake van verzwaring 
of verandering van de praktijktoets.  


