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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 je 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 jij je wenden tot jouw 

studieloopbaanbegeleider. 

 

Dhr. J. Kranenveld 

Onderwijsmanager/voorzitter examenbureau Commerciële Economie 
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Wijziging examenplan 
 
 
 
Er is een wijziging in het beroepsspecifieke deel van het examenplan. 
 
Voor de volgende examens is er een verandering gekomen in: 

 het aantal examens en/of 

 de vorm van de examens (mondeling of schriftelijk) en/of 

 de plaats waar het examen wordt afgenomen (op school of in de BPV). 

  

 De inspanningsverplichting voor Loopbaan en Burgerschap is verwijderd als beroepsspecifieke 
examendeel en staat bij het generieke examendeel. 
 

 Het beroepsspecifieke examen Nederlands op 3F niveau is geen exameneis en is onderdeel van de proeve 
van bekwaamheid. 
 

 Het beroepsspecifieke examen rekenen op 3F niveau is geen exameneis en is onderdeel van de proeve 
van bekwaamheid. 
 

 De zak- slaagbeslissing is eenvoudiger en daardoor begrijpelijker geformuleerd. 
 

 
Hieronder volgen de gewijzigde examenplannen.  
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2.2 Examenplannen 
 

EXAMENPLAN BEROEPSSPECIFIEK 

Opleiding:  Commercieel Medewerker Binnendienst Crebo:  90111 en 90112 (22164) 

Cohort:   2014 Kwalificatiedossier:  2014 

Leerweg:  BBL e-learning   

 

# 
EXAMENS 

INHOUD Examenvorm Context 
Onderwaarde Tijdsduur Periode 

werkprocessen PVB/theorie/praktijk ROC/BPV 

1 KT 1(incl beroepsspecifieke 
taal en rekeneisen) 

1.1, 1.3 
Proeve van Bekwaamheid 

 
Beroepspraktijk Voldoende 

BPV 
periode 

Afhankelijk 
van 

startmoment 
in overleg 

Studieloop-
baan-

begeleider 

2 KT 2(incl beroepsspecifieke 
taal en rekeneisen) 

2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 & 2.7 
Proeve van Bekwaamheid 

 
Beroepspraktijk Voldoende 

BPV 
periode 

3 KT 3(incl beroepsspecifieke 
taal en rekeneisen) 

3.1, 3.2 & 3.3 
Proeve van Bekwaamheid 

 
Beroepspraktijk Voldoende 

BPV 
periode 

4 Engels: 
WP 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 
2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 3.3 

Lezen B1 Schriftelijk ROC  
 

5 examens zijn  
gemiddeld bij 

elkaar 
minimaal een 

5,5 

60 min 

Luisteren B1 Schriftelijk ROC 60 min 

Spreken A2 Mondeling ROC 15 min 

Gesprekken voeren B1 Mondeling ROC 15 min 

Schrijven A2 Schriftelijk ROC 60 min 

 Afsluiting BPV Alle kerntaken  BPV Voldoende n.v.t. Idem 
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Vaststelling kerntaken  Examens Wanneer Eindresultaat ‘goed’ Wanneer Eindresultaat ‘voldoende’ 

Kerntaak 1 
Werkprocessen 

1 examen in de BPV 
Wanneer boven het gewenste resultaat Wanneer voldaan aan het gewenste resultaat 

1.1, 1.3 

Kerntaak 2 
Werkprocessen 

1 examen in de BPV 
Wanneer boven het gewenste resultaat Wanneer voldaan aan het gewenste resultaat 

2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 
2.6, 2.7 

Kerntaak 3 
Werkprocessen 

1 examen in de BPV 
Wanneer boven het gewenste resultaat Wanneer voldaan aan het gewenste resultaat 

3.1, 3.2, 3.3 

Zak-/slaagbeslissing diploma: Alle kerntaken incl. de BPV beoordeling zijn minimaal voldoende  
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EXAMENPLAN GENERIEK 

 

Opleiding:  Commercieel Medewerker Binnendienst Crebo:  90111 en 90112 (22164) 

Cohort:   2014 Kwalificatiedossier:  2014 

Leerweg: BBL e-learning   

 

EXAMEN INHOUD Niveau 
Examenvor

m 
Context 

Onder- 
waarde 

Periode 

1. 

Nederlands a. 
Lezen 2F Centraal 

Examen 
ROC 

zie 2.3 

Afhankelijk 
van 

startmoment 
in overleg 

Studieloop-
baan-

begeleider 

Luisteren 2F 

Nederlands b. 

Spreken 2F M 
 

ROC 

Gesprekken voeren  2F ROC 

Schrijven 2F S ROC 

2.  Rekenen Getallen, Verbanden, Meten en meetkunde, Verhoudingen 2F Pilot Examen ROC zie 2.3 

 

 Loopbaan en burgerschap Inspannings-eisen LB 
ROC / 
BPV 

Inspannings- 
verplichting 

Opleidings-
duur 

 
 

Vaststelling eindresultaat  
Examenplan generiek: 

Nederlands Rekenkundig gemiddelde van onderdelen a. en b. op één decimaal. Eindcijfer afgerond op een heel getal. 

Rekenen Het eindcijfer afgerond op een geheel getal 

 

Zak-/slaagbeslissing examenplan generiek voor diploma: Diplomeren in schooljaar: 

Zie 2.3 Zie 2.3 
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2.3 Diploma-eisen  
 
Je behaalt het diploma als je: 
 

1. De beroepsgerichte examens op basis van het beroepsgerichte examenplan met minimaal een voldoende 
hebt afgesloten en 

2. De generieke examens op basis van het generieke examenplan volgens de daarvoor geldende eisen hebt 
afgesloten en 

3. Voldaan hebt aan de inspanningsverplichting Loopbaan en Burgerschap en 
4. De BPV met minimaal voldoende hebt afgesloten  

 
Via de school krijg je informatie, welke inspanningsverplichtingen er precies gelden. Aan het einde van je e-
learning opleiding wordt gecontroleerd of je hebt voldaan aan de inspanningsverplichtingen. 
 
Omdat vanaf 2016 de beroepsopleidingen landelijk worden gewijzigd, is diplomering in de door jou gekozen 
opleiding mogelijk tot uiterlijk 2 jaar na afloop van de desbetreffende studieduur, zoals op het voorblad van deze 
addendum Oer is opgenomen. 
 

Zak -slaagregeling mbo Generieke onderdelen 

Onderdeel Diplomering in 2015-2016 Diplomering in   2016-
2017 

Diplomering vanaf    
2017-2018 

Nederlands    Verplicht centraal examen 
lezen/luisteren * 
Instellingsexamen 
spreken, gesprekken 
voeren en schrijven. Het 
eindcijfer voor Nederlands 
moet minimaal een vijf 
zijn. 
 

Verplicht centraal 
examen lezen/luisteren. 
Het eindcijfer voor 
Nederlands moet 
minimaal een vijf zijn. 

Verplicht centraal examen 
lezen/luisteren. Het 
eindcijfer voor Nederlands 
moet minimaal een vijf 
zijn. 

Rekenen 2F of 
2ER 

Pilot examen rekenen 
Het cijfer voor rekenen telt 
niet mee voor de 
diplomering 

Verplicht centraal 
examen rekenen**. Het 
cijfer voor rekenen telt 
niet mee voor de 
diplomering. 

Verplicht centraal examen 
rekenen. Het cijfer voor 
rekenen telt niet mee voor 
de diplomering 

* Nederlands: Als je hebt deelgenomen aan het pilotexamen Nederlands in 2014-2015 en een 6,0 of hoger hebt 
behaald, dan krijg je vrijstelling voor het centraal examen Nederlands en telt het behaalde cijfer. 
** rekenen: Als je hebt deelgenomen aan het pilotexamen rekenen in 2015-2016, dan kun je ongeacht het resultaat 
een vrijstelling krijgen voor het centraal examen rekenen en telt het behaalde cijfer. 
 
 

2.4 Nederlands  
 
Je legt een examen Nederlands af. Het examen bestaat uit twee onderdelen: een centraal ontwikkeld examen 
lezen en luisteren en de schoolexamens spreken, gesprekken voeren en schrijven. Het centraal examen lezen en 
luisteren is een digitale examen. Het centraal examen en het gemiddelde van de schoolexamens leveren een cijfer 
voor Nederlands op.  
 
In de onderstaande tabel worden de taaleisen weergegeven die voor jouw e-learning opleiding zijn gesteld. De 
taaleisen zijn aangegeven volgens de taalniveaus van het Referentiekader Taal en Rekenen. 
 
Mbo 3  Generieke eisen Nederlands 

           Vaardigheid 
Niveau Luisteren Lezen 

Gesprekken 
voeren 

Spreken Schrijven 

Niveau 2F 2F 2F 2F 2F 

 

In bijlage 6 van de oorspronkelijke OER zijn de niveaubeschrijvingen Nederlands beschreven. 
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2.5 Moderne Vreemde Talen 
 
De beroeps-specifieke taaleisen Moderne Vreemde Talen worden geëxamineerd met instellingsexamens. Je doet 
examen in Engels 
 
In de tabel hieronder vind je de eisen voor Engels.  
  
Mbo 3  Beroeps-specifieke eisen Engels  

           Vaardigheid 
Niveau Luisteren Lezen 

Gesprekken 
voeren 

Spreken Schrijven 

Niveau B1 B1 B1 A2 A2 

 
 

2.6 Rekenen 
 
 
Het resultaat van rekenen telt nog niet mee voor het diploma.  
 
Mbo 3  Generieke eisen rekenen 

         Vaardigheid 
Niveau Getallen Verbanden 

Meten en 
meetkunde 

Verhoudingen 

Niveau 2F 2F 2F 2F 

 


