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BRIN nummer: 27GZ 
 

  

Opleiding Sport- en bewegingsleider  
Sport- en bewegingscoördinator  
 

Niveau 3/4 

Crebonummer 91390/91400 
 

Kwalificatiedossier 
 
Uitstroomdifferentiaties 

Sport en Bewegen 2010 
 
91401 SB - coördinator: Agoog 
91402 SB - coördinator: Bos-medewerker 
91403 SB - coördinator: Operationeel manger 
91404 SB - coördinator: Trainer-coach 
 

Cohort 2011 

 
Leerwegen en opleidingsvarianten Studieduur 
BOL 95280  36 maanden 
BOL 95290                                              48 maanden 
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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. 12  en Addendum per 01-09-2012 studievoortgang  
 
Vanaf schooljaar 2013-2014 zijn we overgestapt van 3 periodes naar 4 periodes in een leerjaar. Indien 
er wijzigingen in het meetlint voorkomen door de periodisering zijn deze terug te vinden zijn in het 
voortgangsrapport welke de studenten kunnen inzien via http://sport.mijnrocmondriaan.nl 

Blz. 19 en Addendum per 01-09-2012 Doorstroom: 
 
Doorstroom van leerjaar 3 naar leerjaar 4 Sport- en bewegingscoördinator 

In  leerjaar 3 zijn er 8 onderdelen die bepalend zijn voor de doorstroom naar  leerjaar 4. In de 
toetswijzer staat beschreven hoe de beoordelingen van deze onderdelen tot stand komt. Het betreft 
de onderstaande onderdelen: 

1. KT 4 Coördineren en uitvoeren van SB - projecten. 
2. Profielvak BOS-medewerker / Bewegingsagoog /Trainer/coach buitensport  / Trainer/coach 

tennis/ trainer /coach Fitness / Operationeel Sport- en bewegingsmanager 
3. Keuzevak  
4. Trainingsleer 
5. LB portfolio 
6. Nederlands 
7. Rekenen 
8. Engels 

 

advies Omschrijving  voortgangscriteria 

A Doorstroom naar leerjaar 4, je 
kunt verder met de opleiding.  

- Het examen KT 1 en 2 behaald zijn. 
- Het profielvak is voldoende. 
- Het keuzevak is voldoende afgesloten. 
- Onderdeel KT 4 moet voldoende zijn. 
- BPV is voldoende  
- Gemiddeld cijfer van Engels, Rekenen en 

Nederlands  is voldoende. Eén van de drie 
vakken mag een 5 zijn. 

- LB Portfolio is voldoende  
B Doorstroom naar leerjaar 4, je 

loopt eventueel studievertraging 
op.  

- Het examen KT 1 en 2 behaald zijn. 
- Het keuzevak is voldoende afgesloten 
- Van het profielvak zijn minimaal de 

beroepshouding en BPV voldoende e n er is 
een positief advies voor het theoriegedeelte. 

- Positief advies voor 2 van de vakken 
Nederlands, Engels en Rekenen. 

Docententeam besluit bij meerderheid van stemmen 
of en op welke manier de studie voortgezet mag 
worden. 

C Opleiding niet verder vervolgen: 
diploma Sport- en 
bewegingsleider afronden of 
bindend studievoorschrift. 

Niet voldaan aan B en C 
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Addendum per 01-09-2012 studievoortgang: 
De tekst en het schema vervangen door: 
 
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. Tijdens alle gesprekken wordt er met jou gesproken over: 
 
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 leerlingvolgsysteem. De 
scores daarin laten groei en 
ontwikkeling zien. 

Je beroepshouding op school 
en/of tijdens de BPV wordt 
beoordeeld en weergegeven in 
het leerlingvolgsysteem. 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 
het meetlint 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 het 
meetlint 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 

 
Studieadvies 
Je resultaten worden bijgehouden in het studentvolgsysteem. De resultaten zijn in te zien op intranet. 
Je voortgang (op alle aspecten zoals in bovenstaand overzicht) wordt 3x per leerjaar besproken door 
de voortgangscommissie. De voortgangscommissie geeft een studieadvies. Je wordt hierover 
geïnformeerd door je SLB - er. 
 
Positief studieadvies 
Verloopt bovenstaande naar wens dan krijg je een positief studieadvies en kun je door naar je 
volgende leerjaar. 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, de coördinator in samenspraak met je 
studieloopbaanbegeleider en indien je jonger bent dan 23 jaar door een ouder/verzorger.  
 
Van alle gesprekken die je voert met de studieloopbaanbegeleider worden verslagen gemaakt. 
Deze verslagen bewaar je in het portfolio en komen ook in het studentendossier. Wanneer je het 
studentendossier wilt inzien, kun je dat schriftelijk aanvragen bij jouw studieloopbaanbegeleider. 
 
ROC Mondriaan ziet graag dat ouders betrokken zijn bij de voortgang van het onderwijs van hun kind. 
Deelnemers van 18 tot 23 jaar kunnen schriftelijk bij de betrokken onderwijsmanager aangeven dat de 
ouders / verzorgers niet mogen worden ingelicht (zie ook Deelnemersstatuut artikel 3.13). 
 
Negatief studieadvies 
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Wanneer de schriftelijke afspraken niet worden nageleefd volgt er een gesprek met de 
onderwijsmanager en de ouders en/of verzorgers (indien je jonger bent dan 23 jaar).  
Dit kan leiden tot een negatief studieadvies en dit komt in je voortgangsdossier.  
 
Dit betekent dat je: 
Het advies van de onderwijsmanager volgt om een andere opleiding, leerweg of niveau te gaan doen 
of de gelegenheid neemt binnen de door de onderwijsmanager gestelde termijn de afspraken alsnog 
na te komen. 
 
Bindend negatief studievoorschrift 
Indien onvoldoende verbetering optreedt, wordt een schriftelijk bindend negatief studievoorschrift 
gegeven conform het deelnemersstatuut (zie www.rocmondriaan.nl onder studentenreglementen).  
Ben je het niet eens met het bindend negatief studievoorschrift dan kun je, conform artikel 3.5 van het 
deelnemersstatuut, 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 negatief studievoorschrift nietig verklaren (je hoeft 
dan dus niet te stoppen met jouw opleiding) of gedeeltelijk of geheel 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 jij je wenden tot de klachtencommissie (zie bijlage 5) 
 
Toetsing 
Je voortgang wordt gemeten met behulp van toetsen.  
Op basis van de toetsresultaten, aanwezigheid en beroepshouding (zowel op school als BPV) wordt 
bepaald of je al door kunt naar een volgend leerjaar/ opleidingsonderdeel of dat je nog meer tijd nodig 
hebt om te oefenen (door herkansingen of door een gedeelte van het programma nog eens te doen). 
Het docententeam (de voortgangscommissie) zal per student bepalen of de student voldoet aan de 
voortgangscriteria en welk advies je krijgt.  
 
 
Blz. 35 herkansingen 
De tekst vervangen door: 
 
Wil je herkansen dan vul je in overleg met de studieloopbaanbegeleider, het daarvoor bestemde 
inschrijfformulier in. Dit formulier moet door jou worden ingeleverd bij het examenbureau, ondertekend 
door jou en de studieloopbaanbegeleider. Jij dient zelf een kopie van het formulier te bewaren.  
Jij bent verplicht deel te nemen aan de eerstvolgende herkansing.  
 
Indien je na de herkansing het examenonderdeel nog steeds niet behaald hebt dan betekent dat dat je 
het diploma niet meer kan halen. Wanneer jij om gegronde redenen van mening bent dat je recht hebt 
op een extra herkansing doordat je een positief studieadvies hebt, dan dien je een schriftelijk verzoek 
in voor een extra herkansing bij het examenbureau. 
De voortgangscommissie (coördinator) neemt jouw verzoek in behandeling. 
  
Addendum per 01-09-2012 Diploma-eisen opleiding Sport en 
Bewegingscoördinator 
De tekst : 
‘Van de eindcijfers Nederlands en rekenen mag er ėėn onvoldoende zijn (niet lager dan een 5), het 
andere eindcijfer moet tenminste een 6 zijn.’ 
vervangen door: 
‘Het eindcijfer voor Nederlands mag niet lager dan een 5 zijn. De resultaten voor rekenen moeten 
kunnen worden vermeld. Als je een jaar later afstudeert (2015-2016) geldt: als eindcijfer voor 
Nederlands, Engels en rekenen mag je maximaal ėėn 5 behalen; de twee andere cijfers moeten 
tenminste een 6 zijn.’ 
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