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ADDENDUM 
Datum van ingang 2 september 2013 
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BRIN nummer: 27GZ 
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n.v.t. 
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BOL/BBL 

 
Studieduur 
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Den Haag 

 



Datum: 2 september 2013 

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. 

 

Mevrouw E. van der Bent 

Onderwijsmanager  

Locatie Den Haag Aspasialaan   
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Addendum studenten verzorgende IG 3 cohort 2011, BOL/BBL 
 
 
 
 
 
Uitleg over de wijzigingen 

Dit addendum is aan alle betrokken studenten in studiejaar 2012-2013 uitgereikt namens de 
examencommissie.  

Vervolgens hebben de studenten één tot enkele weken de gelegenheid gekregen om het addendum 
te lezen. Namens de examencommissie heeft een docent vervolgens de groepen bezocht om uitleg 
te geven over het addendum en eventuele vragen te beantwoorden.  
 
 
 
Wijziging toets- en examenplan 
 
Er zijn een aantal wijzigingen in het beroepsdeel van het examenplan:  

- De voormalige toets van Anatomie deel 2 is opgenomen in het beroepsdeel van het 
examenplan onder KE 1 

- Het schriftelijk examen KE 3 is gesplitst in 2 delen: het examen van KE 3 deel 1 richt zich op 
de branches VVT en GHZ. Het examen van KE 3 deel 2 richt zich op de branches GGZ en 
Kraam. 

- Het examen KE5 duurt 90 minuten (was 135 minuten). 
- De voormalige toets Medisch rekenen deel 2 is opgenomen in het beroepsdeel van het 

examenplan onder KE 6 
- Bij Verpleegtechnische vaardigheden (KE6) is de periode van het schriftelijk examen, als 

onderdeel van de bewijsmap, in het examenplan aangegeven. 
- De BPV is in het examenplan opgenomen. 

 
De te examineren werkprocessen blijven ongewijzigd. 
 
Hieronder volgt het gewijzigde examenplan.  
 

 

 
Addendum Onderwijs- en Examenregeling 2011 / Crebonummer 94830/ domein MD / cohort BOL-BBL 2011 / E. van der 
Bent / 2 september 2013  3 
 



Bijlage 1 bij het addendum OER 2011 
 

Examenplan beroepsonderdeel 
Opleiding:    Verzorgende IG 
 
Leerweg:     BOL/BBL 3-jarig 
 

Crebo:      94830 
Cohort:     2011 
 
Kwalificatiedossier:   2010-2011 

Kwalificerende eenheden 
INHOUD 

Examenvorm Context Onderwaarde Tijds 
duur Periode 

Werkprocessen Competenties 
1 Individuele zorg 1.1 

1.2 
1.4 

2.1  DHJKM 
FKR 
LRT 

CD  Schriftelijk examen School Voldoende 90 min 7 

Praktijkexamen BPV* Voldoende  2 dagen 7 

Schriftelijk examen 
Anatomie deel 2  

School Voldoende  90 min 8 

2 
 

Ondersteuning en 
begeleiding 

   1.7 2.2 
2.3 

 IL D 
GR 

 Praktijkexamen BPV Voldoende 2 dagen 9 

3 Specifieke zorgverlening 
(in één specifieke branche) 

   1.3 
1.6 
1.8 
1.9 

2.4 
2.5 

 EFV 
JN 
ATV 
AIKRVX 

CU 
DG 

 Proeve van bekwaamheid BPV Voldoende 2 weken  
 
 

11/12 
 

Schriftelijk examen deel 1 
(VVT/GHZ) 

School Voldoende 90 min  

Schriftelijk examen deel 2 
(GGZ/Kraam) 

School Voldoende 90 min  

4 Coördinatie, beleid en 
beheer 

1.2  3.3 
3.4 

FKR  BEQU 
DJM 

Arbeidsproeve BPV Voldoende 3-5 dagen 11 

5 Professioneel handelen 1.1. 
1.6 
1.9 

2.5 
 
 

3.1 
3.2 

DHJKM 
JN 
AIKRVX 

DG 
 

KP 
ST 

Schriftelijk examen School School 90 min 11/12 

6 Verpleegtechnische 
vaardigheden: 
 
 

1.5   KLT   Schriftelijk examen School Voldoende 90 min 12 

Bewijsmap  BPV/School Voldoende n.v.t. 6-12 

Schriftelijk examen 
Medisch rekenen deel 2 

School Voldoende             90 min 8 

 
BPV beoordeling 

BPV Voldoende n.v.t 1-12 

* Indien niet haalbaar in de praktijk, dan d.m.v. een simulatie-examen op school
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