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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  



De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd: 
 
Doorstroomregeling 
 
Doorstroom van leerjaar 1 naar leerjaar 2  
In  leerjaar 1 zijn er 12 onderdelen die bepalend zijn voor de doorstroom naar  leerjaar 2. In 
het toetsplan staat beschreven hoe de beoordelingen van deze onderdelen tot stand komt. 
Het betreft de onderstaande onderdelen: 
 

1. KT 1 aanbieden van SB activiteiten 
2. KT 2 organiseren van een evenement 
3. Beweeglijn (bestaat uit 5 onderdelen zie toetsplan) 
4. Gezondheidsleer 
5. Voedingsleer 
6. Sociale vaardigheden 
7. Communicatieve vaardigheden 
8. LB portfolio 
9. Nederlands 
10. Rekenen 
11. ICT 
12. BPV opdrachten 

 

Besluit Omschrijving Voortgangscriteria 

A Doorstroom naar leerjaar 2. Je kunt 
verder met de opleiding 

Minimaal 9 onderdelen zijn voldoende 
en de BPV is voldoende* 

B Doubleren of doorstroom naar leerjaar 2 Minimaal 8 onderdelen zijn voldoende en 
de BPV is voldoende* 

C Doubleren of doorverwijzen naar andere 
opleiding 7 onderdelen zijn voldoende 

D Opleiding niet verder vervolgen Minder dan 6 onderdelen zijn voldoende 

* BPV is voldoende als is voldaan aan de gestelde urennorm en de houding binnen de BPV 
met voldoende is beoordeeld 
 


