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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, pedagogisch werk niveau 3, cohort 2014. 

Aansluitend  heb je een onderwijsovereenkomst ondertekend, waarin naar het bedoelde 

OER wordt verwezen. Die OER is aangepast. Daarom krijg je hierbij een aangepast 

examenplan. 

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. 

 

 

Maarten Bonarius 

Schooldirecteur 
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Toelichting op de wijziging  

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd: 

 

 

Examenplan generiek 

De slaag- /zakregeling is aangepast. Om te slagen mag je voor Nederlands het eindcijfer 5 

hebben. Voor rekenen moet je het centrale examen 2F maken, maar het resultaat telt niet 

mee voor de slaag- /zakbeslissing. Het resultaat voor het centrale examen 2F komt wel op je 

cijferlijst. 

 

Het examenreglement 

Het examenreglement heeft een kleine aanpassing: de geldigheidsduur van de examens is 

iets verruimd (artikel 5.5). 
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Crebo: 92620 

Kwalificatie Pedagogisch werk niveau 3, kinderopvang 

 

Niveau 3 opleiding met diplomering in 2016-2017:  

Om te kunnen slagen voor jouw niveau 3 opleiding in het studiejaar 2016-2017 voor de 

generieke examenonderdelen (Nederlands 2F, rekenen 2F) gelden de volgende diploma-

eisen:  

examenonderdeel examen Zak/slaagregeling 

Nederlands 2F 

Verplicht centraal examen: 

lezen/luisteren  Het eindcijfer voor 

Nederlands moet minimaal 

een vijf zijn. Instellingsexamen: spreken, 

gesprekken voeren en schrijven 

Rekenen 2F Verplicht centraal examen rekenen  

Het eindcijfer telt niet mee 

voor de slaag- / 

zakbeslissing. Het cijfer 

komt op de cijferlijst. 

 


