
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den Haag, 5 november 2020 
 
 
Onderwerp: Beleid onderwijs en examinering ROC Mondriaan Zorg en Welzijn 
 
 
Beste relatie, 
 
Helaas bevinden we ons op dit moment in de 2e golf van besmettingen met COVID-19.   
ROC Mondriaan volgt de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat fysieke contacten tot een 
minimum worden teruggebracht. Onderwijs en begeleiding op school kunnen slechts beperkt 
plaatsvinden onder de uitgevaardigde maatregelen. We doen er alles aan om het onderwijs in 
een combinatie van fysieke en online activiteiten uit te voeren. 
Ook wij hebben op verschillende locaties te maken met docenten die besmet zijn, in 
quarantaine zitten of in afwachting zijn van testuitslagen. Hierdoor kan het voorkomen dat 
geplande activiteiten uitvallen. Deze activiteiten worden zoveel mogelijk op een later tijdstip 
ingehaald. Wij vragen u om begrip voor deze onvoorziene omstandigheden.  
 
Ten aanzien van het onderwijs gelden tot nader order de volgende richtlijnen die wij vandaag 
ook weer hebben gecommuniceerd met de studenten:  

• Theorielessen: Het grootste deel van de lessen wordt online gegeven. De student vindt 
dit terug in het rooster. Er zijn uitzonderingen. Deze worden gecommuniceerd door de 
studieloopbaanbegeleider. 

• Praktijklessen 
De praktijklessen worden beperkt gegeven op de locaties, onder de daarvoor geldende 
maatregelen. De student ziet in het rooster voor welke lessen dit geldt. 

• Examens 
Praktijk en centrale examens kunnen beperkt doorgang vinden onder de daarvoor 
geldende maatregelen. Communicatie hierover wordt gedaan via de 
studieloopbaanbegeleider.   

Bij alle activiteiten die op school worden uitgevoerd gelden de volgende regels:  

• Blijf bij klachten thuis!  
De boodschap is: kom met aan COVID-19 gerelateerde klachten niet naar school en laat je 
testen. De student informeert altijd de studieloopbaanbegeleider. Voor een BBL student of 
een student die stage loopt geldt dat er direct contact wordt opgenomen met de 
contactpersoon van de instelling en gelden daarnaast de richtlijnen van het stage- of 
leerwerkbedrijf.   



 

 

• Het dragen van een mondkapje is op al onze locaties verplicht. Dit geldt voor openbare 
verkeersruimtes, zoals gangen en trappenhuizen en voor zowel personeel als studenten. In 
de leslokalen mogen de mondkapjes af, mits de 1.5 meter gewaarborgd wordt.  

• Bij de praktijklessen volgen we de richtlijnen van de branche. Dit betekent dat waar in de 
praktijklessen de 1.5 meter niet kan worden gehandhaafd er gebruik gemaakt wordt van 
beschermende maatregelen als mondkapjes, handschoenen en dergelijke. 

• Studenten en docenten volgen de richtlijnen en aanwijzingen zoals geformuleerd door de 
schooldirecteuren en het management van ROC Mondriaan.  

ROC Mondriaan stelt zich op het standpunt dat voor de studenten in zorg en welzijn 
verantwoorde en veilige zorg voor de patiënten en cliënten op de eerste plaats staat. 
Examinering vraagt in deze tijd om maatwerk. Voor de eindexamenstudenten wordt er per 
student en in samenspraak met het werkveld bekeken hoever de student is in het leerproces 
en hoe eventuele examinering in aangepaste vorm kan/moet plaatsvinden. 
 
We zullen er alles aan doen om te faciliteren dat de examenstudenten kunnen afstuderen, 
omdat er ook na deze crisis  veel behoefte is aan gekwalificeerde mensen in de sector. 
 
 
Nogmaals: het is een bijzondere en moeilijke tijd. Alleen samen krijgen we Corona onder controle 
en onze bewegingsvrijheid terug. Dit vraagt van alle partijen flexibiliteit. We tornen niet aan de 
kwaliteitseisen: wel gaan aanpak en uitvoering anders dan we gewend zijn. Open communicatie is 
hierin essentieel. Met vragen, opmerkingen en feedback kunt u altijd contact opnemen met de 
schooldirecteur. 
 
Blijf gezond en optimistisch!  

Namens de schooldirecteuren van de scholen van Zorg en Welzijn, 

Mw. Ilona Hoving, Onderwijsdirecteur 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage:  coulance regeling examinering 



 
 
 
 
 
 
Coulance-regeling voor de afname van praktijkexaminering opleidingen zorg en welzijn 
niveau 3 en 4: Mbo-verpleegkundige, VIG-MZ en MZ uitstroom Persoonlijk Begeleider 
Gehandicaptenzorg, Doktersassistent en Apothekersassistent 
 
Tijdelijke regeling van november 2020 t/m juli 2021 

  
Prioriteit ligt bij de eindexamenkandidaten, dus hierbij enkele richtlijnen ter ondersteuning van 
de praktijkexaminering: 
 

Daar waar examinering georganiseerd kan worden volgens de normale examenprocedures, 

gaan wij er van uit dat dit ook volgens de normale procedures verloopt. 
 
Omdat de situatie in de instelling om tijdelijke aanpassingen kan vragen vraagt is ons om 
tijdelijk versoepeling gevraagd. De kwaliteit van de examinering moet blijven staan. We 
stellen de volgende aanpassingen vast: 
 

1. Daar waar werkbegeleiders ingezet worden als beoordelaar vragen wij de 
praktijkopleiders / opleidingsfunctionaris dit te fiatteren. 

2. Planningsformulieren hoeven niet langer bij de studieloopbaanbegeleiders te worden 
ingeleverd.  

3. Bij gebrek aan of het volledig ontbreken van een onafhankelijk beoordelaar wordt het 
examen geobserveerd door een werkbegeleider m.b.t de gedragsobservatie. De student 
maakt vervolgens een verantwoordingsverslag of product. Het afronden van het examen 
vindt plaats tijdens een (online) gesprek. In dit (online) gesprek wordt het 
verantwoordingsverslag besproken en de beoordeling van de gedragsobservatie. De praktijk 
legt de beoordeling vast met onvoldoende/ voldoende /goed. 

4. De beoordelaar kan de student vragen een verantwoording te schrijven over de 
examenopdracht. De student schrijft een verantwoording (wat heb je gedaan en waarom, 
hoe komen je keuzes tot stand en weeg je alternatieven af) wanneer de beoordelaar niet 
aanwezig kan zijn bij de gedragsobservatie. De beoordeling komt vervolgens tot stand in een 
(online) beoordelingsgesprek met de beoordelaar eventueel aangevuld met feedback van de 
teamleden. Er wordt een beoordeling toegekend en vastgelegd. Hier gaat het vooral om het 
functioneren van de student in het algemeen. 

 
In alle gevallen is het van belang dat de kandidaat voldoet aan exameneisen van het 
kwalificatiedossier. De examencommissie borgt tijdelijk deze vorm van examinering en beoordeling. 
Belangrijk is dat als er gebruik gemaakt wordt van de tijdelijke versoepeling onder 1 t/m 4 dit op het 
beoordelingsformulier wordt vastgelegd door de beoordelaar. 



 
 
 
 
 
 
Wanneer omstandigheden op de afdeling en/of team het niet meer toelaten dan stopt de examinering.  
Mocht dit het geval zijn dan neemt de beoordelaar contact op met opleidingsadviseur/praktijkbegeleider.  
In overleg met school wordt dan gekeken hoe dit op te lossen. 
 
Herkansingen: Bij een herkansing komt normaal gesproken een 2de beoordelaar van school: Dat 
gebeurt nu niet. Een oplossing kan zijn dat een tweede onafhankelijke beoordelaar (tweede 
werkbegeleider of gediplomeerde werknemer van de afdeling/team) vanuit de instelling kijkt of er 
volgens criteria werd gehandeld. Ook hierbij geldt dat er een gedragsobservatie plaatsvindt door 
de werkbegeleider en de student een reflectie schrijft. Daarna kan het examen worden 
nabesproken en beoordeeld. 
 
Bij vragen over examinering kunt u mailen/ bellen met de voorzitters van de examencommissies: 
 
VIG-MZ en MZ: 
Marco Boeren: m.boeren@rocmondriaan.nl / 0611710004  
 
Mbo-verpleegkundige, doktersassistent en apothekersassistent: 
Nettie de Lijster: n.de.lijster@rocmondriaan.nl / 0655416381 
 
Maatschappelijke Zorg: 
Maarten Bonarius: m.bonarius@rocmondriaan.nl / 0618792080  
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