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1. Begrippen 

De begripsomschrijvingen van de in dit uitvoeringsreglement genoemde begrippen, staan 

vermeld in het examenreglement van OCC. 
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2. Aanmelding en uitschrijving 

 

2.1 Aanmelding 

lid 1 Kandidaten worden aangemeld voor het examentraject indien voldaan is 

aan de volgende regels van aanmelding: 

- aanmelding gebeurt door de aanmelder. Individuele aanmeldingen zijn 

niet mogelijk; 

- aanmelden geschiedt uitsluitend digitaal via het evs1 met behulp van een 

importbestand; dit importbestand is compleet en correct ingevuld. 

lid 2 Na aanmelding krijgt de aanmelder toegang tot de door OCC beschikbaar 

gestelde digitale omgeving (hierna: het evs). 

lid 3 Aanmelder is verantwoordelijk voor het verschaffen van de toegang tot het 

evs aan de kandidaten. OCC stelt daartoe de geëigende instructies 

beschikbaar. 

lid 4 Wanneer een kandidaat het examentraject niet succesvol heeft afgerond 

bestaat de mogelijkheid om de kandidaat opnieuw in te schrijven. 

 

2.2 Uitschrijving 

lid 1 Een kandidaat kan zich maximaal 14 kalenderdagen voor het theorie-

examen kosteloos voor het examen afmelden via het Examenbureau of bij 

Eureka Examens. 

lid 2 Wanneer de kandidaat is uitgeschreven voor het examen en de kandidaat 

heeft gebruik gemaakt van het evs, worden de kosten voor het gebruik van 

het evs in rekening gebracht. 

lid 3 Een kandidaat wordt 12 maanden na de eerste keer dat er is ingelogd in 

het evs automatisch uitgeschreven. Wanneer een kandidaat gebruik heeft 

gemaakt van het evs en geen theorie-examen heeft gedaan, worden de 

kosten voor het gebruik van het evs in rekening gebracht. 

 

 

                                           
1 examenvolgsyteem 
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3. Inrichting van het examen 

 

2.2 Inhoud van het examen 

Het examen bestaat uit de volgende twee onderdelen: 

- het theorie-examen; 

- het portfolio. 

 

3.2 Theorie-examen 

lid 1 Het theorie-examen bestaat uit 34 examenvragen, waarvan 31 op zichzelf 

staande vragen en 3 cases met elk 3 examenvragen (maakt totaal 40 

examenvragen). 

lid 2 Het theorie-examen wordt digitaal afgenomen. 

lid 3 Het theorie-examen duurt maximaal 60 minuten. 
 

3.3 Portfolio 

lid 1 Het portfolio bestaat uit de uitwerking van de opgaven en de bijbehorende 

beoordelingen, welke te vinden zijn in het evs. 

lid 2 De volgende vijf opgaven zijn verplicht: 

- Voedingsgebruik en allergenen 

- Klachtenbehandeling 

- Koude bereiding en presentatie 

- Warme bereiding en presentatie 

- Serveren van dranken 

lid 3 De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van zijn portfolio 

in het evs. 
 

3.4 Normen 

lid 1 Om deel te nemen aan het theorie-examen dienen de uitwerkingen van de 

opgaven te zijn beoordeeld met minimaal ‘voldoende’. 

lid 2 Om te slagen dient de beoordeling van de theorie-examen minimaal 6.0 te 

zijn. 

Is het cijfer van de theorie-examen lager dan 6.0, dan kan de kandidaat 

het theorie-examen herkansen. De kandidaat kan in een periode van 12 

maanden maximaal twee keer deelnemen aan een theorie-examen. 
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4. Organisatie van het examen 

 
4.1 Theorie-examen 

lid 1 Kandidaten kunnen zich inschrijven voor het theorie-examen, wanneer het 

portfolio compleet is. Kandidaten melden zich zelf aan voor het theorie-

examen via het evs. 

lid 2 Na inschrijving ontvangt de kandidaat een bevestiging per e-mail. Deze 

bevestiging vermeldt het examennummer, datum, tijd en plaats van de 

theorie-examen, de wijze van legitimatie en toegestane hulpmiddelen. 

lid 3 De kandidaat kan tot 14 kalenderdagen voor de geplande examendatum 

kosteloos omboeken naar een andere datum. 

lid 4 Bij het examen dient door de kandidaat te worden overlegd: 

- de bevestiging van de aanmelding; 

- een geldig legitimatiebewijs. 

lid 5 Een kandidaat die na inschrijving voor de toets niet komt opdagen, heeft 

één examenmogelijkheid verbruikt. 
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5. Uitslag 

 

5.1 Beoordeling 

De resultaten van het theorie-examen worden digitaal vastgesteld op basis van de 

door de Examencommissie vastgestelde normen en worden bekend gemaakt in 

het evs. 

 

5.2 Uitslag 

lid 1 Voor het examen kunnen de volgende resultaten behaald worden: 

- geslaagd, indien voldaan is aan de normen; 

- afgewezen, indien niet voldaan is aan de normen. 

lid 2 Wanneer het examen is afgelegd met voldoende resultaat, ontvangt de 

kandidaat via de aanmelder het OCC diploma Cateringmedewerker (OCC-

B). 
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6. Overzicht wijzigingen 

 

Hieronder volgt een samenvatting van de wijzingen die zijn aangebracht in het 

uitvoeringsreglement ten opzichte van de vorige versie. 

 

Januari 2016: 

- Artikel 2.1: aanmelden gebeurt via het Examenbureau 

- Artikel 2.2: toegevoegd, de kandidaat kan zich tot 14 dagen voor de deelname 

aan de theorie-examen kosteloos afmelden (was 21 dagen) 

- Artikel 2.2: toegevoegd, de kandidaat wordt 12 maanden na de eerste inlog in het 

evs automatisch uitgeschreven 

- Artikel 3.4: de omschrijving van de normen is gewijzigd 

- Artikel 4.1: de kandidaat kan maximaal 14 kalenderdagen voor de geplande 

datum de theorie-examen omboeken naar een andere datum. 

 

September 2019: 

- Door het hele reglement zijn alle begrippen eenduidig toegepast 

- Overbodige artikelen zijn verwijderd 

- Artikelen aangepast aan de actuele processen 

 

 

 

 

 


