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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 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 

jouwopleiding. 

Aansluitende 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. 

 

 

 

 

 

Eric van Deijk 

Voorzitter examencommissie Sport en Bewegen  
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De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd: 
 

Blz. 10  1.10 studievoortgang en toetsing: 
 

Bindend studieadvies    
Bij de start van je opleiding ontvang je informatie over de Onderwijs- en Examen regeling (Oer). Op 
basis van de resultaten van de toets- en examenonderdelen uit de Oer kan worden vastgesteld of je 
studievoortgang voor het betreffende schooljaar voldoende is.  
 
Je houding en gedrag moeten passen binnen de Mondriaan gedragscode en de Mondriaan 
internetcode. Je kunt deze codes vinden op de website (www.rocmondriaan.nl).  
 
In het studentenstatuut staan rechten en plichten van de student vermeld, o.a. ten aanzien van de 
aanwezigheidsplicht bij de lessen, en de mogelijke maatregelen die genomen kunnen worden bij het 
niet nakomen van deze verplichtingen.  
 
Je studievoortgang wordt gemeten aan de hand van: 
Je beroepshouding 
Je aanwezigheid 
Je toetsresultaten 
Je examenresultaten. 
Gedurende de studie wordt je studievoortgang door de docenten gevolgd, aan de hand van jouw 
resultaten. 
 
Bij onvoldoende resultaten / houding / inzet / aanwezigheid volgt een gesprek met jou en je 
studieloopbaancoach.  Indien nodig wordt er afsprakenformulier opgesteld,  waarin je 
studieloopbaancoach schriftelijke afspraken met je vastlegt. Deze moeten worden ondertekend door 
jou, je studieloopbaancoach en -indien je jonger bent dan 23 jaar- door een ouder/verzorger.  
 

Bespreekpunt 
  

Zo gaat ie goed! 
  

Afsprakenformulier  

Beroepshouding (school en 
BPV) 

Je beroepshouding op school 
en/of tijdens de BPV wordt 
beoordeeld en weergegeven in 
het studentvolgsysteem. De 
scores daarin laten groei en 
ontwikkeling zien. 

Je beroepshouding op school en/of 
tijdens de BPV wordt beoordeeld 
en weergegeven in het 
studentvolgsysteem. De scores 
daarin zijn onvoldoende en laten 
geen groei en ontwikkeling zien. 

Aanwezigheid (school en BPV) Je bent aanwezig op school en/of 
de BPV volgens de regels van het 
verzuimbeleid  

Je bent ongeoorloofd afwezig  
 

Toetsresultaten (school en BPV) Je hebt voor de toetsen op school 
en opdrachten in de BPV 
minimaal een voldoende gehaald 
in de periode zoals in de Oer is 
beschreven. 

Je hebt op school en in de BPV 
onvoldoende resultaat voor  
toetsen en je hebt deze niet 
behaald in de periode zoals in de 
Oer is beschreven. 

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

Je hebt, na de herkansing, nog 
steeds een onvoldoende voor het 
examen en hebt deze niet behaald 
in de periode zoals in het 
examenplan is beschreven 

http://www.rocmondriaan.nl/
http://loket.zeeland.nl/topics/jouwzeeland/nieuws/index/smiley.JPG
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Studieadvies 
Je resultaten worden bijgehouden in het studentvolgsysteem. De resultaten zijn in te zien in 
Magister. 
In alle leerjaren wordt je voortgang (op alle aspecten zoals in bovenstaand overzicht) 4x per jaar 
besproken door de voortgangscommissie. De voortgangscommissie geeft een studieadvies. Je wordt 
hierover geïnformeerd door je SLC-er. 
 
Positief studieadvies 
Iedere student start met een positief studieadvies. Echter, wanneer dit niet het geval is, dan wordt 
er met jou een afsprakenformulier opgesteld. In dit afsprakenformulier wordt vastgelegd wat je aan 
verbetering moet laten zien. Het afsprakenformulier moet worden ondertekend door  jou en je 
studieloopbaancoach, eventueel in samenspraak met coördinator,  indien je jonger bent dan 23 jaar 
door een ouder/verzorger.  

 
Als je de schriftelijke afspraken  die staan beschreven in het  afsprakenformulier niet  nakomt, volgt 
er een gesprek met de onderwijsmanager en je ouder(s) en/of verzorger(s) (indien je jonger bent 
dan 23 jaar). Dit betekent dat je:  
 

 de gelegenheid krijgt om binnen de door de onderwijsmanager gestelde termijn de 
afspraken alsnog na te komen; je krijgt een negatief studieadvies 

of 

 het advies van de onderwijsmanager krijgt om een andere opleiding, leerweg of niveau te 
gaan doen;  je krijgt een bindend negatief studievoorschrift. In dat geval beëindigt 
Mondriaan de met jou afgesloten onderwijsovereenkomst en moet je dus stoppen met je 
opleiding. 

 
De termijn en gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Indien bij de tweede mogelijkheid 
binnen de afgesproken termijn onvoldoende verbetering optreedt, wordt  schriftelijk een  bindend 
negatief studievoorschrift gegeven. In dat geval beëindigt Mondriaan de met jou afgesloten 
onderwijsovereenkomst en moet je dus stoppen met je opleiding. 
 
Ben je het niet eens met het bindend negatief studievoorschrift  dan kun je binnen 2 weken na 
dagtekening van het besluit van de onderwijsmanager schriftelijk bezwaar aantekenen bij de 
directeur. 

 
De directeur kan, nadat hij jou heeft gehoord, het bindend negatief studievoorschrift nietig 
verklaren (je hoeft dan dus niet te stoppen met jouw opleiding) of overnemen. Dit besluit wordt jou 
schriftelijk medegedeeld en er staat ook in waarom de directeur zo heeft besloten. Ben je het niet 
eens met dat besluit, dan kun je je wenden tot de Commissie van beroep voor de examens. 
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Bijlage:     Toetsplan: 

Leerjaar 2 

 
 

TOETSPLAN 

Opleiding:  Sport- en bewegingsbegeleider Crebo:   95300 

Cohort: 2013 Kwalificatiedossier:  2013 

Leerweg: BOL  

 
 

Naam toets Inhoud Kerntaak Toetsvorm Resultaat Periode 

Cijfer of 
o/v/g 

KERNTAAK 1 
 PLANNINGSVERSLAG PLANNINGSVERSLAG VOLLEDIG KERNTAAK 1 THEORIE CIJFER 8 

 LESGEVEN PRAKTIJK KERNTAAK 1 PRAKTIJK CIJFER 8 

KERNTAAK 2 

 KT 2 PORTFOLIO ALLE KERNTAKEN VOLLEDIG KERNTAAK 2 ORGANISEREN CIJFER 8 

Studieloopbaanbegeleiding/LB 

 SLB PORTFOLIO 
PROCESBEOORDELING 

SLB PORTFOLIO PROCESBEOORDELING LB WERKSTUK O / V / G 7 

 SLB PORTFOLIO 
EINDBEOORDELING 

SLB PORTFOLIO EINDBEOORDELING LB WERKSTUK O / V / G 8 

BPV OPDRACHTEN 

 BPV OPDRACHTEN KEUZEVAK BPV OPDRACHTEN  BPV WERKSTUK CIJFER 8 

BPV Beroepshouding en Aanwezigheid  

 BPV BEROEPSHOUDING RKF BPV BEROEPSHOUDING RKF BPV INDRUKCIJFER CIJFER 6 

 BPV AANWEZIGHEID RKF BPV AANWEZIGHEID RKF BPV AANWEZIGHEID O / V / G 6 

 BPV BEROEPSHOUDING 
KEUZEVAK 

BPV BEROEPSHOUDING KEUZEVAK BPV INDRUKCIJFER CIJFER 8 

 BPV AANWEZIGHEID KEUZEVAK BPV AANWEZIGHEID KEUZEVAK BPV AANWEZIGHEID O / V / G 8 

 

 

 


