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ONDERWIJS- en EXAMENREGELING 

     

ADDENDUM 
Datum van ingang 10 januari 2013 

 

ROC MONDRIAAN 

BRIN nummer: 27GZ 

Domein Maatschappelijke Dienstverlening 

Opleiding MBO - Verpleegkundige 

Niveau 4 

Crebonummer 93510 

 

Kwalificatiedossier 

Uitstroomdifferentiaties 

2010 

- 

 

Cohort 2011 

Leerwegen en opleidingsvarianten Studieduur 

BBL  30 maanden 

Onderwijsprogramma is gericht op de Reinier de Graaf Groep 
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Inleiding 

 

Beste student, 

 

De Onderwijs- en Examenregeling (afgekort: OER) geeft  je inzicht 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 jij  de OER uitgereikt gekregen, die van toepassing is op jouw 

opleiding.  

Aansluitend heb jij een onderwijsovereenkomst ondertekend waarin naar het bedoelde OER wordt 

verwezen. 

Dat 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. 

 

 

A.B. Goedhart 

Voorzitter examencommissie Zorg 
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Addendum OER  Cohort 2011  MBO – Verpleegkundige BBL, onderwijsprogramma Reinier de Graaf 

Groep  

Nieuw toets beleid in schooljaar 2012 

Je was gewend dat je een toets moest herkansen en dat deze voldoende moest zijn voordat je aan 

het examen mocht deelnemen. Dit veranderen we met ingang van dit schooljaar 2012. Je maakt een 

toets voortaan nog maar één keer. Haal je een toets niet dan wordt deze niet meer herkanst.  Je 

weet dan wel waar je kennistekort ligt voor het examen. Volgens het nieuwe artikel  1.10  van het 

OER ben jij dan verplicht  een plan van aanpak  te maken,  waarin staat hoe jij je gaat voorbereiden 

op het examen. Zie hiervoor bijlage 1. 

Let op: Een toets die al is afgenomen in het vorige schooljaar en waarvoor je een onvoldoende hebt 

gehaald valt nog onder de oude regeling. Deze moet je dus wel herkansen. De nieuwe regeling geldt 

vanaf het nieuwe schooljaar 2012/ 2013 en voor de eerst volgende toets die gepland staat in het 

toetsplan. 

 

 Wijzigingen in het Programma van toetsing en examinering, examenplan algemeen, zie bijlage 2 

Toetsenplan 

De toetsen Anatomie, fysiologie, pathologie, farmacologie deel 4 en 5 zijn vervangen door twee 

examens .  

Examenplan Beroepsonderdeel 

Een aantal examens hebben een andere tijdsduur gekregen en daarmee een andere benaming voor 

de examenvorm. 

Bij Specifieke zorgverlening (KE 3) is er één schriftelijke examen toegevoegd en bestaat nu uit twee 

schriftelijke examens. 

Bij Verpleegtechnische Handelen (KE 6) is de periode van het schriftelijk examen, als onderdeel van 

de bewijsmap, aangegeven. 

Anatomie, fysiologie, pathologie en farmacologie (KE 7) is nieuw toegevoegd en bestaat uit twee 

schriftelijke examens (respectievelijk over deel 4 en deel 5 van de aangeboden stof). 

 

In het algemeen examenplan zijn de eisen voor Nederlands en rekenen opgenomen volgens de 
laatste landelijke afspraken.  Let op: bij vertraging gelden de regels van het betreffende examenjaar.  
Het nieuwe examen- en toetsenplan is opgenomen in dit addendum in bijlage 2. 

De wijzigingen zijn gearceerd. 
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Bijlage 1 

Studievoortgang 

Gedurende de studie volgen de docenten jouw studievoortgang aan de hand van jouw resultaten. 
Je hebt met je studieloopbaanbegeleider minimaal twee keer per jaar een gesprek over de 
voortgang van jouw opleiding.  
 
Tijdens de studievoortgangsgesprekken wordt er met jou gesproken over: 
 

 
 

Bespreekpunt 
  

Zo gaat ie goed! 
  

Dit moet beter  

Beroepshouding op school en/of 
tijdens de Beroeps Praktijk 
Vorming (BPV) 

Je beroepshouding wordt zowel in 
school als in de BPV beoordeeld. 
De scores laten groei en 
ontwikkeling zien. 

Je beroepshouding wordt o.a. 
beoordeeld aan de hand van een 
voortgangsformulier. De scores 
laten onvoldoende groei en 
ontwikkeling zien. Er wordt een 
afsprakenformulier met je 
ingevuld. 

Aanwezigheid en inzet tijdens 
lessen en BPV 

Je bent aanwezig op school en/of 
de BPV volgens de regels van het 
verzuimbeleid  
(zie bijlage 3.8). Je hebt een goede 
studiehouding  en je ligt op 
schema.  

Je bent ongeoorloofd afwezig (zie 
bijlage 3.7) Er wordt een 
afsprakenformulier met je 
ingevuld. Er zijn problemen met 
je studiehouding en je 
studievoortgang komt in gevaar. 
Er wordt een afsprakenformulier 
met je ingevuld. 

Toets resultaten Je hebt een voldoende voor je 
toets. 

Je hebt een onvoldoende voor je 
toets. Je maakt een plan van 
aanpak hoe je je gaat 
voorbereiden op het examen. Dit 
lever je binnen een week, na 
datum uitslag, in bij je SLB’er. 
Doe je dit niet, dan volgt een 
afsprakenformulier. 

Examenresultaten op school en in 
de BPV 

Je hebt voor de examens minimaal 
een voldoende gehaald in de 
periode zoals in het examenplan is 
beschreven. 

Je hebt een onvoldoende voor 
het examen en hebt deze niet 
behaald in de periode zoals in het 
examenplan is beschreven. Er 
volgt een gesprek met je SLB’er 
over je herkansingmogelijkheden 
en de gevolgen voor je 
studievoortgang. 

 

Bij voldoende resultaten / houding / inzet / aanwezigheid wordt er een positief studieadvies 

afgegeven en opgenomen in je voortgangsdossier. 

Bij onvoldoende resultaten / houding / inzet / aanwezigheid volgt een gesprek met jou en je 

studieloopbaanbegeleider. Er worden door jou en je studieloopbaanbegeleider schriftelijke 

afspraken gemaakt. Deze moeten worden ondertekend door jou, je studieloopbaanbegeleider en 

indien je jonger bent dan 23 jaar door een ouder/verzorger. 

http://loket.zeeland.nl/topics/jouwzeeland/nieuws/index/smiley.JPG
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Als je de schriftelijke afspraken, vastgelegd op het afsprakenformulier,  niet naleeft, volgt er een 

gesprek met de onderwijsmanager en de ouders en/of verzorgers (indien je jonger bent dan 23 jaar). 

Dit kan leiden tot een negatief studieadvies en dit komt in je voortgangsdossier. 

Dit betekent dat je: 

 het advies van de onderwijsmanager volgt om een andere opleiding, leerweg of niveau te gaan 
doen; 

 of de gelegenheid neemt binnen de door de onderwijsmanager gestelde termijn de afspraken 
alsnog na te komen. 

 

ROC Mondriaan ziet graag dat ouders betrokken zijn bij de voortgang van het onderwijs van hun 

kind. Studenten van 18 tot 23 jaar kunnen schriftelijk bij de betrokken onderwijsmanager aangeven 

dat de ouders/verzorgers niet mogen worden ingelicht. (zie ook Deelnemersstatuut artikel 3.13). 

Indien onvoldoende verbetering optreedt, wordt een schriftelijk bindend negatief studievoorschrift 

gegeven, conform het Deelnemersstatuut (zie www.rocmondriaan.nl  onder 

Studentenreglementen). Ben je het niet eens met het bindend negatief studievoorschrift, dan kun je, 

conform artikel 3.5 van het Deelnemersstatuut, binnen twee weken na dagtekening van het besluit 

van de onderwijs-manager schriftelijk bezwaar aantekenen bij de voorzitter van de domeindirectie,  

mevrouw M. van der Meer, Aspasialaan 19, 2493 WN Den Haag. 

De voorzitter van de domeindirectie kan, nadat zij jou heeft gehoord, het negatieve studie-

voorschrift nietig verklaren (je hoeft dan dus niet te stoppen met jouw opleiding); of gedeeltelijk of 

geheel overnemen. Dit besluit wordt jou schriftelijk medegedeeld en er staat ook in waarom de 

voorzitter van de domeindirectie zo heeft besloten. Ben jij het niet eens met dat besluit, dan kun jij 

je wenden tot de Klachtencommissie (zie bijlage 3.4). 

  

http://www.rocmondriaan.nl/
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Bijlage 2 

 
 

Toetsplan 
 
 

Opleiding Mbo-Verpleegkundige 
Leerweg: BBL 30 maanden 

Crebo:93510 
Cohort 2011 
Kwalificatiedossier 2010 

Naam toets Inhoud Toetsvorm Bijdrage aan KE Context Periode 

Extern Intern 

Basiszorg 1 

 
1.2 FKR vaardighedentoets KE 1 X  1 

Anatomie deel 1 

 
1.2 FKR schriftelijke toets KE 1  X 2 

Basiszorg/ Verpleegplan/ 

 
1.1 J KM  
1.2 KR 

schriftelijke toets KE 1  X 2 

Basiszorg 2 1.2 FKR  
1.1 DHJKM 
2.1 CD 

praktijktoets KE 1 X  3 

Anatomie deel 2 1.8 AKR 
 

schriftelijke toets KE 2  X 4 

Geven voorlichting / begeleiden 1.6 Il 
2.2 D 
2.3 GR 

praktijktoets KE 2 X  5 

Anatomie deel 3 1.8 AKR schriftelijke toets 
 

KE 3  X 5 

Specifieke zorgverlening in één branche 1.5;1.7;1.8;2.4;2.5 
Deel 1: specifieke zorg 
VVT/Chronisch/ Geriatrie 
GGZ, Geh. Zorg 

schriftelijke toets KE 3  X  
5 
 

Specifieke zorgverlening in één branche 1.5;1.7;1.8;2.4;2.5 
Deel 1: specifieke zorg 
VVT/Chronisch/ Geriatrie 
GGZ, Geh. Zorg 

Praktijktoets KE 3 X  6 

Specifieke zorgverlening in één branche 1.3;1.5;1.7;1.8;2.4;2.5 
Deel 2: specifieke zorg 
Ziekenhuis/ Palliatief/Kind/ Jeugd/ Kraam 

schriftelijke toets KE 3  X 7 

Specifieke zorgverlening in één branche 1.3  EFV1.5;1.7;1.8;2.4;2.5 

Deel 2: specifieke zorg 
Ziekenhuis/ Palliatief/Kind/ Jeugd/ Kraam 

Praktijktoets KE 3 X  7 

Coördinatie, beleid en beheer 1.5 JN Praktijktoets KE 4 X  8 
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3.3 BCEQU 
3.4 H 

3.5 DJM 

Professioneel handelen 3.1 KP 
3.2ST 

Praktijktoets KE 5 X 

 
 9 

Verpleegtechnisch handelen 1.4 KLT rekentoets 1 (med) KE6  X 2 

vaardighedentoets 
verpleegtechnisch 
handelen 

 X  7 

Verpleegtechnisch handelen 1.4 KLT rekentoets 2 (VPT) KE6  X 4 

Vaardighedentoets  X  9 

Verpleegtechnisch handelen 1.4 KLT rekentoets 3 (voorbeh) KE6  X 6 

Vaardighedentoets 
voorbehouden 
handelingen 

 X  10 
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Examenplan Beroepsonderdeel 
 

Opleiding: MBO  Verpleegkundige  
 
Leerweg: BBL RdGG 

Crebo: 93510 
Cohort 2011 
Kwalificatiedossier: 2010 

KE Naam examenonderdeel 

INHOUD 

Examenvorm Context Onderwaarde Duur Periode Werkprocessen Competenties 

 
1 
 
 

 
Individuele zorg. 
 

1.1 
1.2 

2.1  
DHJKM 
FKR 

CD 
 

 

schriftelijk 
examen 
 

school 
 

voldoende 

 
90 min 

3 

praktijk 
examen 

BPV voldoende 
 

1 dag 

 
2 
 
 

Ondersteuning en 
begeleiding. 
(Naam Proeve : 
Verpleegkundige zorg en 
begeleiding bij 
middencomplexe zorg) 
 

1.6 
 

 
2.2 
2.3 
 
 

 
IL 
 

 
D 
GR 
 
 

 
proeve van 
bekwaamheid 
(ke2+3) 

BPV 
 

voldoende 
 

 
 

3 weken 
8 

 
3 
 

Specifieke zorgverlening. (In 
één specifieke branche). 
(Naam Proeve : 
Verpleegkundige zorg en 
begeleiding bij 
middencomplexe zorg) 
 

1.2 
1.3 
1.5 
1.7 
1.8 
 

2.1 
2.4 
2.5 
 

 

EFV 
JN 
ATV 
AIKRX 
 
 

CU 
DG 
 

 
proeve van 
bekwaamheid 
(ke2+3) 

BPV voldoende 

 
3 weken 

 
8 
 
 

 

 
3 Specifieke zorgverlening, 

deel 1. (In één specifieke 
branche)  
 

1.2 
1.3 
1.5 
1.7 
1.8 
 

2.1 
2.4 
2.5 
 

 

EFV 
JN 
ATV 
AIKRX 
 
 

CU 
DG 
 

 
Schriftelijk examen 
deel 1 
 

school voldoende 

 
 

90 minuten 
7 

 
3 Specifieke zorgverlening, 

deel 2. (In één specifieke 
branche)  
 

1.2 
1.3 
1.5 
1.7 
1.8 
 

2.1 
2.4 
2.5 
 

 

EFV 
JN 
ATV 
AIKRX 
 
 

CU 
DG 
 

 

 
Schriftelijk examen 
deel 2 

school Voldoende  

 
 

90 minuten 
8 
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4 
 

Coördinatie, beleid en 
beheer.  
Naam Proeve: Professioneel 
handelen 

 
1.5 
 

 
3.3 
3.4 
3.5 

JN  
BCEQU 
H 
DJM 

proeve van 
bekwaamheid 
(ke4+5) 

BPV Voldoende 

 
3 weken 

10 

 
5 
 

Professioneel handelen. 
Naam Proeve: Professioneel 
handelen 

1.1
1.5
1.8 

2.5 
3.1 
3.2 

DHJKM 
AIKRX 
 

DG 
KP 
ST 

proeve van 
bekwaamheid 
(ke4+5)  

BPV voldoende 

 
3 weken 10 

6 
 

Verpleegtechnische 
vaardigheden  
-Praktijkopdrachten 
-Schriftelijke opdracht tbv 
wet BIG  

1.4 
 

  
KLT 
 

  
bewijsmap  
(met afsluitend 
gesprek) 

BPV/ 
School 

Voldoende 
 

 
n.v.t. 

5 -10 
 

6 
Verpleegtechnische 
vaardigheden 

1.4 
 

  
KLT 
 

  
Schriftelijk examen 
(rekenen, wet BIG) 
 

School Voldoende 

90 min 

9 

7 
Anatomie, fysiologie, 
pathologie, farmacologie 

1.2 
1.8 

  
FKR 
AIKRX 

  
Schriftelijk examen 
- over deel 4 

School Voldoende 

90 min 
 8 

7 
Anatomie, fysiologie, 
pathologie, farmacologie 

1.2 
1.8 

  
FKR 
AIKRX 

  
Schriftelijk examen 
- over deel 5 

School Voldoende 

90 min 
 10 
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Examenplan Algemeen1 
Nederlandse taal  / Rekenen / Moderne vreemde Taal / Leren loopbaan burgerschap 

Opleiding 
 
Leerweg 

MBO Verpleegkundige 
 
BOL 48 maanden 

Crebo 
 
Cohort 

93510 
 
2011-2012 

Naam examenonderdeel INHOUD 
 

Examenvorm Context  Duur Periode 

Niveau 
volgens KD 

Onderwaarde 

Nederlands 
Mondelinge taalvaardigheid 
 

Luisteren schriftelijk 
 

School 3F Minimaal één van 
de onderdelen 
Nederlands of 
rekenen is een 6 
en het andere 
onderdeel 
minimaal een 5 

90 min 6-10 

Spreken  
 

Presentatie School 3F 15 min 6-10 

Gesprekken voeren Presentatie School 3F 15 min 6-10 

Nederlands 
Lezen 

 Schriftelijk Landelijk 
examen 

3F 120 min 6-10 

Nederlands 
Schrijven  
 

 Schriftelijk Landelijk 
examen 

3F 120 min 6-10 

Rekenen 
 

Getallen  
Verhoudingen  
Meten en meetkunde 
Verbanden 

Schriftelijk Landelijk 
examen 

3F Minimaal één van 
de onderdelen 
Nederlands of 
rekenen is een 6 

120 min 
 

6-10 

                                                           
1 Indien de algemene examinering tot vertraging leidt betekent dit dat je gaat vallen onder de regelgeving van het betreffende examenjaar  
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en het andere 
onderdeel 
minimaal een 5 

Engels 
Mondelinge taalvaardigheid 
 

Luisteren Schriftelijk 
 

School B1  
Minimaal 3 van 
de 5 
vaardigheden 
B1 

90 min 6-10 

Spreken  
 

Presentatie School B1 15 min 6-10 

Gesprekken voeren Presentatie School B1 15 min 6-10 

Engels 
Lezen 

 Scriftelijk School B1 60 min 16-10 

Engels 
Schrijven  
 

 Schriftelijk School B1 60 min 6-10 

Leren Loopbaan en 
burgerschap 

Kerntaak 1: Eigen 
ontwikkeling benoemen 

Bewijsmap BPV/School Niet van 
toepassing 

Ontwikkeling is 
aangetoond 

Gedurende 
opleiding 

1-16 

 Kerntaak 2: Eigen loopbaan 
sturen 

Bewijsmap BPV/School Niet van 
toepassing 

Ontwikkeling is 
aangetoond 

Gedurende 
opleiding 

1-16 

 Kerntaak 3: Participeren in 
politiek domein 

Bewijsmap School Niet van 
toepassing 

Ontwikkeling is 
aangetoond 

Gedurende 
opleiding 

1-16 

 Kerntaak 4: Als werknemer 
functioneren 

Bewijsmap BPV/School Niet van 
toepassing 

Ontwikkeling is 
aangetoond 

Gedurende 
opleiding 

1-16 

 Kerntaak 5: Als kritisch 
consument functioneren 

Bewijsmap BPV/School Niet van 
toepassing 

Ontwikkeling is 
aangetoond 

Gedurende 
opleiding 

1-16 

 Kerntaak 6: Deelnemen aan 
sociale verbanden 

Bewijsmap BPV/School Niet van 
toepassing 

Ontwikkeling is 
aangetoond 

Gedurende 
opleiding 

1-16 

 Kerntaak 7: Zorgen voor 
eigen gezondheid 

Bewijsmap BPV/School Niet van 
toepassing 

Ontwikkeling is 
aangetoond 

Gedurende 
opleiding 

1-16 
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Cesuurbepaling per kerntaak 

Kerntaak Werkproces Examen Je krijgt een goed voor de kerntaak… Je krijgt een voldoende voor de kerntaak… 

1 1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

 

1-Individuele zorg schriftelijk examen 

1-Individuele zorg praktijkexamen 

1-Individuele zorg  schriftelijk examen is goed 

1-Individuele zorg praktijkexamen is goed 

In alle andere gevallen waarin je alle  

examens met minimaal een voldoende  

hebt afgerond. 

2 Ondersteuning en begeleiding 

proeve van bekwaamheid  

2 Ondersteuning en begeleiding proeve van 

bekwaamheid is goed 

3-Specifieke zorgverlening 2x 

schriftelijk examen 

3-specifieke zorgverlening Proeve van 

bekwaamheid 

3-Specifieke zorgverlening 1 x schriftelijk 

examen is goed 

3-specifieke zorgverlening Proeve van 

bekwaamheid is goed 

4-Coordinatie, beleid en beheer 

arbeidsproeve 

4-Coordinatie, beleid en beheer proeve van 

bekwaamheid is goed 

5-Professioneel handelen schriftelijk 

examen 

5-Professioneel handelen proeve van 

bekwaamheid is goed 

6-Verpleegtechnische Vaardigheden 

schriftelijk examen 

6-Bewijsmap Verpleegtechnische 

vaardigheden praktijkopdrachten 

6-Verpleegtechnische Vaardigheden schriftelijk 

examen is voldoende 

6-Bewijsmap Verpleegtechnische vaardigheden 

praktijkopdrachten is voldoende 

7 Anatomie, fysiologie, pathologie en 

farmacologie 2x schriftelijk examen 

7 Anatomie, fysiologie, pathologie en 

farmacologie 1x schriftelijk examen is goed 
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2 2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

1-Individuele zorg praktijkexamen 1-Individuele zorg praktijkexamen is goed  

  

2 Ondersteuning en begeleiding 

praktijkexamen 

 

2 Ondersteuning en begeleiding praktijkexamen 

is voldoende 

3-Specifieke zorgverlening 2x 

schriftelijk examen 

3-specifieke zorgverlening Proeve van 

bekwaamheid 

3-Specifieke zorgverlening 1 x schriftelijk 

examen is goed 

3-specifieke zorgverlening Proeve van 

bekwaamheid is goed 

5-Professioneel handelen proeve van 

bekwaamheid examen 

5-Professioneel handelen proeve van 

bekwaamheid is goed 

3 3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 

4-Coordinatie, beleid en beheer 

proeve van bekwaamheid 

5-Professioneel handelen proeve van 

bekwaamheid 

4-Coordinatie, beleid en beheer proeve va 

bekwaamheid is goed 

5-Professioneel handelen schriftelijk examen is 

goed 

 

  

 

 


