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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Addendum 2013 90532 Marketing medewerker.docx 



 
Wijziging examenplan 
 
 
 
Er is een wijziging in het beroepsdeel 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). 

  
 

• examen KT 1 is één examen geworden, mondeling én schriftelijk en wordt uitsluitend op school 
afgenomen. 
 

• examen KT 2 is één examen geworden, mondeling én schriftelijk en wordt uitsluitend op school 
afgenomen. 
 

• examen KT 3 is mondeling én schriftelijk geworden en wordt in de BPV afgenomen. 
 

• examenplan Nederlands, rekenen en Moderne Vreemde talen Generiek is gewijzigd. 
 

• examenplan beroepsspecifiek is gewijzigd voor de Moderne Vreemde talen (Engels, 
Duits/Spaans). 
 

Hieronder volgt het gewijzigde examenplan.  
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EXAMENPLAN BEROEPSSPECIFIEK 

 
Opleiding: Marketing Medewerker Crebo: 90532 
Cohort: 2013  Kwalificatiedossier: 2013  
Leerweg: BOL 

 
EXAMENS INHOUD Examenvorm Context Onderwaarde tijdsduur Periode 

werkprocessen competenties   
1 KT 1 1.1 t/m 1.5 D/E/H/I/J/L/M/N/O/Q/R/T M/S ROC voldoende 3 dagdelen mei/juni ‘15 
2 KT 2 2.1 t/m 2.6 E/I/J/K/L/M/N/O/Q/S/T/X M/S ROC voldoende 3 dagdelen okt/nov ‘15 
3 KT 3 3.1 t/m 3.6 E/I/J/L/M/N/O/Q/R/S/T/Y M/S BPV voldoende 30 min. jan/mei ‘16 
4 

Duits 

Luisteren A2 S  
het gemiddelde 
van de vijf 
onderdelen is een 
voldoende (5,5) 

60 min. okt/nov ‘15 
5 Lezen B1 S  90 min. jan/feb ‘16 
6 Gesprekken voeren A2 M  15 min. jan/feb ‘16 
7 Spreken A2 M  10 min. okt/nov ‘15 
8 Schrijven A2 S  90 min. mei/juni ‘15 

9 Afsluiting BPV Alle kerntaken BPV-map BPV voldoende n.v.t. juni ‘16 

10 
Engels 

Gesprekken voeren B1 M  het gemiddelde 
van de twee 
onderdelen is een 
voldoende (5,5) 

15 min. jan ‘16 

11 Spreken B1 M  10 min. okt/nov ‘15 

 
 

Vaststelling kerntaken Examens Eindresultaat ‘goed’ Eindresultaat ‘voldoende’ 

Kerntaak 1 Wp 1.1 t/m 1.5 1 examen Wanneer 4 van de 5 wp met een goed 
beoordeeld zijn in ieder geval wp 4 

Wanneer alle 5 de wp's minimaal met 
"voldoende" beoordeeld zijn.  

Kerntaak 2 Wp 2.1 t/m 2.6 1 examen Wanneer 5 van de 6 wp's met een goed 
beoordeeld zijn in ieder geval wp 3,4,5 

Wanneer alle 6 de wp's minimaal met 
"voldoende" beoordeeld zijn.  

Kerntaak 3 Wp 3.1 t/m 3.6 1 examen Wanneer 5 van de 6 wp's met een goed 
beoordeeld zijn in ieder geval wp 1,2,5 

Wanneer alle 6 de wp's minimaal met 
"voldoende" beoordeeld zijn.  

 
Zak-/slaagbeslissing diploma: Alle kerntaken incl. de BPV-beoordeling zijn minimaal voldoende + Duits is gemiddeld cijfer een voldoende. 
 
Bij het examenplan beroepsspecifiek: voor Nederlands en rekenen zijn de beroepsspecifieke onderdelen gelijk aan het generieke examen. 
 
Engels luisteren, lezen en schrijven van het beroepsspecifieke onderdeel worden geëxamineerd middels het generieke examen. Engels 
spreken/gesprekken voeren op B1 niveau wordt apart geëxamineerd en gelinkt aan het beroep. 
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EXAMENPLAN BEROEPSSPECIFIEK 

Opleiding: Marketing Medewerker / IBS Crebo: 90532 
Cohort: 2013 Kwalificatiedossier: 2013 
Leerweg: BOL 

 

EXAMENS INHOUD Examenvorm Context Onderwaarde Tijdsduur Periode werkprocessen PVB/theorie/praktijk ROC/BPV 
1 KT 1 1.1 t/m 1.5 M/S ROC voldoende 3 dagdelen mei/juni ‘15 
2 KT 2 2.1 t/m 2.6 M/S ROC voldoende 3 dagdelen okt/nov ‘15 
3 KT 3 3.1 t/m 3.6 M/S BPV voldoende i.o.m. BPV jan/mei ‘16 
4 

Engels beroepsspecifiek 

Luisteren B1* S ROC 

Gemiddeld  
minimaal 5,5 

60 min okt/nov ‘15 
5 Lezen B1* S ROC 60 min jan/feb ‘16 
6 Gesprekken voeren  B1* M ROC 15 min jan ‘16 
7 Spreken B1* M ROC 10 min okt/nov ‘15 
8 Schrijven A2* S ROC 60 min okt/nov ‘15 
9 

Spaans beroepsspecifiek 

Luisteren A2 S ROC 

Gemiddeld  
     minimaal 5,5 

60 min okt/nov ‘15 
10 Lezen B1 S ROC 90 min jan/feb ‘16 
11 Gesprekken voeren A2 M ROC 15 min jan/feb ‘16 
12 Spreken A2 M ROC 10 min okt/nov ‘15 
13 Schrijven A2 S ROC 90 min mei/juni ‘15 
 Afsluiting BPV Alle kerntaken  BPV voldoende n.v.t. juni ‘16 

 
Vaststelling kerntaken  Examens Wanneer is de kerntaak ‘voldoende’ Wanneer  is de kerntaak ‘goed’ 

Kerntaak 1 Werkprocessen 1.1 t/m 1.5 1 examen Wanneer alle 5 de werkprocessen minimaal 
met ‘voldoende’ beoordeeld zijn 

Wanneer 4 van de 5 werkprocessen met 
‘goed’ beoordeeld zijn; in ieder geval wp 4 

Kerntaak 2 Werkprocessen 2.1 t/m 2.6 1 examen Wanneer alle 6 de werkprocessen minimaal 
met ‘voldoende’ beoordeeld zijn 

Wanneer 5 van de 6 werkprocessen met 
‘goed’ beoordeeld zijn; in ieder geval wp 3,4,5 

Kerntaak 3 Werkprocessen 3.1 t/m 3.6 1 examen Wanneer alle 6 de werkprocessen minimaal 
met ‘voldoende’ beoordeeld zijn 

Wanneer 5 van de 6 werkprocessen met 
‘goed’ beoordeeld zijn; in ieder geval wp 1,2,5 

Zak-/slaagbeslissing diploma  

− Alle kerntaken incl. de BPV beoordeling zijn minimaal voldoende 
− Het cijfer beroepsspecifiek Engels moet minimaal 5,5 zijn. Het cijfer voor beroepsspecifiek Engels is één gemiddelde van de cijfers voor de vijf 

afzonderlijke vaardigheden 
− Het cijfer beroepsspecifiek Spaans moet minimaal 5,5 zijn. Het cijfer voor beroepsspecifiek Spaans is één gemiddelde van de cijfers voor de vijf 

afzonderlijke vaardigheden 
 

*) Studenten krijgen de mogelijkheid om Engels beroepsspecifiek op niveau B2 te examineren. Indien zij dit niveau behalen, krijgen zij een schoolcertificaat. 
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EXAMENPLAN GENERIEK 
 

Opleiding: Marketing Medewerker (IBS) Crebo: 90532 
Cohort: 2013  Kwalificatiedossier: 2013  
Leerweg: BOL 

 
EXAMEN INHOUD Niveau Examenvorm Context Onderwaarde Periode 

1. 

Nederlands a. 
Lezen 

3F Centraal Examen SCHOOL 

Van de eindcijfers voor 
Nederlands, Engels en 
rekenen mag er 
maximaal 1 
onvoldoende zijn 
(minimaal 5), de 
andere cijfers moeten 
6 of hoger zijn.   

 

okt/nov ‘15 
Luisteren 

Nederlands b. 

Spreken 3F Instellingsexamen SCHOOL mei/juni ‘15 

Gesprekken voeren 3F Instellingsexamen SCHOOL okt/nov ‘15 

Schrijven 3F Instellingsexamen SCHOOL jan ‘16 

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

3F Centraal Examen SCHOOL nov '15  

3. 

Engels a. 
Lezen 

B1 Centraal Examen SCHOOL jan ‘16 
Luisteren 

Engels b. 

Spreken A2 Instellingsexamen SCHOOL okt/dec ‘15 

Gesprekken voeren A2 Instellingsexamen SCHOOL okt/dec ‘15 

Schrijven A2 Instellingsexamen SCHOOL mei/juni ‘15 

 Loopbaan en burgerschap Voldoen aan de inspannings-eisen LB  VOLDOEN  
 

 

Vaststelling eindresultaat  
Examenplan generiek: 

Nederlands Het eindcijfer voor Nederlands is het rekenkundig gemiddelde van onderdelen a. en b. op 1 
decimaal. Eindcijfer wordt afgerond op een heel getal. 

Rekenen Het eindcijfer voor rekenen is het eindcijfer voor het centraal examen rekenen. 

Engels Het eindcijfer voor Engels is het rekenkundig gemiddelde van onderdelen a. en b. op 1 
decimaal. Eindcijfer wordt afgerond op een heel getal. 

 
 

Zak-/slaagbeslissing examenplan generiek voor diploma: Diplomeren in schooljaar: 2015-2016 
Assistent Communicatie medewerker 

Marketing medewerker 
Medewerker Evenementenorganisatie 

Van de eindcijfers voor Nederlands, Engels en rekenen mag er maximaal 1 
onvoldoende zijn (minimaal 5), de andere cijfers moeten 6 of hoger zijn.   
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