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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 het 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 naslag werk dat je 
ondersteunt tijdens de studie. 

Aan het begin van jou studie heb jij de OER uitgereikt gekregen, die van toepassing is op jouw 
opleiding. 

Aansluitend heb jij een onderwijsoverkomst 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 je je wenden tot jouw 
studieloopbaan begeleider. 

 

 

 

 

A. Goedhart  

Voorzitter examencommissie Zorg niveau 4. 
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Addendum bij het OER 3 jarig traject BBL niveau 4 verpleegkunde. 

Crebonummer: 10426. 

ROC Mondriaan. 

Cohort 2010. 

Naast de deel kwalificaties wordt het algemene deel  afgesloten. 

Onder de algemene vakken vallen de vakken Nederlands en rekenen. 

• Deze vakken worden getoetst 
• De resultaten zijn niet van invloed op de diplomering. 
• Het eindniveau wordt vermeld op de cijferlijst. 

Aan het begin van het schooljaar 2011-2012 wordt het startniveau  bepaald van Nederlands en 
rekenen  middels  een TOA toets of de scan van rekenblokken. 

Daarna volgt het onderwijsprogramma, wat afgesloten wordt middels toetsen. 

Naam 
examenonderdeel 

Inhoud Examenvorm Niveau Duur Context Periode 

Nederlands: 
taalvaardigheid 

Luisteren TOA 3F 90 min school 11/12 

 Spreken mondeling 3F 15 min school 11/12 
 Gesprekken 

voeren 
mondeling 3F 15 min school 10/11 

Nederlands lezen  TOA 3F 120 
min 

school 11/12 

Nederlands 
schrijven 

 TOA 3F 120 
min  

school 11/12 

Rekenen  getallen, 
verhoudingen, 
meet en 
meetkunde . 
Verbanden 

TOA 3F 120 
min  

school 11/12 

 


