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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 in Addendum per 1 sept. 2012:  
  

Blz. 13  
Tekst en schema vervangen door 
 
Een overzicht van de opleidingen Sport- en bewegen / Lifestyle: 
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1  Coaching lijn Coachen naar bewegen X X X  3/4 

Klein Keuze Vak (KKV)   X  3/4 

Aangepast sporten  X   3/4 

 Beweeglijn - Bewegen buiten  X X X  3/4 

- Bewegen binnen  X X X  3/4 

- Fitness X X   3/4 

- Zwemmen X    3/4 

- Conditionele vaardigheden X    3/4 

 Theorielijn  - Gezondheidsleer X X   3/4 

- Voedingsleer  X X  3/4 

- Jong ondernemen     X 3/4 

- Bewegen, communicatie en gedrag X X X  3/4 

2 Organisatie van 
evenementen lijn 

Organisatie van  wedstrijden, toernooien of 
evenementen geïntegreerd met de coaching lijn 

X X X  3/4 

3 Organisatie en 
professie lijn 

EHBSO en reanimatie  X    3/4 

Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden 
taken  
 

X X   
 
 

3/4 
 
 

Beleidsmatige taken    X 4 

4 Profiellijn project Trainer/coach: lifestylecoach 
 

   X 4 

5 Profiellijn coaching Trainer/coach: lifestylecoach 
 

   X 4 

A L G E M E E N   D E E L      (LLB, Nederlands, rekenen, Engels)      

Naam leerlijnen  
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 LLB - lijn Leren, Loopbaan en burgerschap X X X X 3/4 

 Leerlijn Nederlands Lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken 
voeren 

X X X X 3/4 

 Leerlijn rekenen Getallen, verbanden, meten en meetkunde, 
verhoudingen 

X X X X 3/4 

 Leerlijn Engels Lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken 
voeren 

  X X 4 
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Blz. 16 / 1.8 Studieduur, studiebelasting en onderwijsprogrammering 
Het schema vervangen door de volgende 2 schema’s: 

Onderwijsplan begeleide uren van de opleiding Sport en bewegingsleider / Lifestyle trainer 

           
   1

e
 leerjaar  2

e
 leerjaar  3

e
 leerjaar    

           

 Onderwijs op school  782,5  615  423,75    

 (klokuren)          
           

 Beroepspraktijkvorming  160  350  450    

 (klokuren)          
           
           

           

 Totaal  942,5  965  873,75    

 (klokuren)          
           

 
Onderwijsplan begeleide uren van de opleiding Sport en bewegingscoördinator / Lifestyle 

coach 

           
   1

e
 leerjaar  2

e
 leerjaar  3

e
 leerjaar  4

e
 leerjaar  

           

 Onderwijs op school  782,5  615  513,75  339  

 (klokuren)          
           

 Beroepspraktijkvorming  160  350  450  525  

 (klokuren)          
           
           

           

 Totaal  942,5  965  963,75  864  

 (klokuren)          
           

 

 
Blz. 19 schema meetmomenten 
Bij het aantal meetmomenten en voorwaarden 3e leerjaar aanpassen: 
 
Gezondheidsleer:  vervalt 
Voedingsleer:   2x een meetmoment in de BPV 
Bew., comm., gedrag: 2x een meetmoment in de BPV 
 

Blz. 22  
Toevoegen na ‘doorstroom van leerjaar 2 naar leerjaar 3”: 
 
Doorstroom van niveau 3 naar niveau 4 
Alle onderdelen van de doorstroommodule moeten zijn behaald om toegelaten te worden tot niveau 4. 
In de toetswijzer Doorstroommodule (bijlage) staat beschreven hoe de beoordeling van de 
doorstroommodule wordt vastgesteld. 

  



Addendum  per 01-09-2013: OER SB Lifestyle cohort 2011/ED 
 

Blz. 22 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 
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).  

http://loket.zeeland.nl/topics/jouwzeeland/nieuws/index/smiley.JPG
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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) 
 

 
Blz. 34 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. 

  
 

Blz. 35 Diploma opleiding Sport en Bewegingscoördinator/Lifestylecoach 
De tekst : 
‘als je als eindcijfer voor Nederlands en voor rekenen maximaal ėėn 5 hebt behaald en het andere 
cijfer tenminste een 6 is’.’  
vervangen door: 
‘het eindcijfer voor Nederlands mag niet lager zijn dan een 5; 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.’ 

  

http://www.rocmondriaan.nl/
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TOETSWIJZER DOORSTROOMMODULE 

Opleiding: Sport- en bewegingsleider/Lifestyle trainer  Crebo: 91390/91400 

Cohort: 2011 Kwalificatiedossier: 2010  

Leerweg; Bol  

 

Kerntaak 4 

Naam toets Inhoud Kerntaak/werk-

processen/examen 

Toetsvorm Resultaat Periode 

Cijfer of o/v/g 

Marktonderzoek, SMART-

doelstellingen, Begroting 

Lesstof en Th 2, th 12 boek SB-

projecten coördineren 

KT 4.1 Theorietoets Cijfer 10 

PR, Sponsoring, Werving en selectie 

vrijwilligers 

Lesstof en Th 10, 11, 8 boek SB-

projecten coördineren 

KT 4.1 Theorietoets Cijfer 11 

Dagdraaiboek, Programmaboekje, 

evaluatieplan, voortgangsrapportage 

Lesstof en 3, Th boek SB-projecten 

coördineren en de PVB KT 4 

KT 4.1 Theorietoets Cijfer 12 

 

Toetswijzer: 

 

Wat moet er voldoende zijn om 

dit onderdeel te behalen: 

- 3 toetsten, het gemiddelde van de toetsen moet voldoende zijn 

- aan het eind van het schooljaar mag er 1 toets herkanst worden 
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Rekenen 

Naam toets Inhoud Kerntaak/werkprocessen/ 

examen 

Toetsvorm Resultaat Periode 

Cijfer of o/v/g 

Rekenen Examen COE 2F  

- Getallen & Verhoudingen 

- Maten & Meten 3F  

- Verbnden  

 Digitaal COE cijfer 9/10 

 

Toetswijzer: 

 

Wat moet er voldoende zijn om 

dit onderdeel te behalen: 

- de eerste kans voor het COE examen op F2 moet voldoende zijn 

- indien F2 is behaald kan de student de lessen volgen voor 3F 
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Nederlands 

Naam toets Inhoud Kerntaak/werkprocessen/ 

examen 

Toetsvorm Resultaat Periode 

Cijfer of o/v/g 

Nederlands Luisteren 3F digitaal cijfer 9/10/11/12 

Lezen 3F digitaal cijfer 9/10/11/12 

Schrijven 3F (spelling) schriftelijk cijfer 9/10/11/12 

Schrijven 3F (zinsbouw) schriftelijk cijfer 9/10/11/12 

  
 

Toetswijzer: 

 

Wat moet er voldoende zijn om 

dit onderdeel te behalen: 

COE Lezen en luisteren 3F wordt afgenomen in januari ’14. Hier komt een gemiddeld cijfer uit voort, dat geldig blijft voor 

diplomeren op niv 4. De mogelijkheid tot herkansen blijft bestaan. 

Schrijven 3F spelling bestaat uit 2 onderdelen (werkwoorden en woorden&leestekens). Binnen die twee onderdelen kan 

worden gecompenseerd. 

Schrijven 3F zinsbouw kan weer gecompenseerd worden met spelling. 

Om Nederlands te behalen moet de leerling een voldoende halen met de volgende compensatiemogelijkheden: 

Gemiddeld cijfer Lezen & luisteren 3F            gemiddeld cijfer Nederlands 

Gemiddeld cijfer schrijven 3F 

Het gemiddeld cijfer voor Nederlands moet minimaal een  5,5 zijn. 
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Engels 

Naam toets Inhoud Kerntaak/werkprocessen/ 

examen 

Toetsvorm Resultaat Periode 

Cijfer of o/v/g 

Engels Lezen B1 TOA toets  digitaal o/v 10/11 

 Luisteren B1 TOA toets  digitaal o/v 10/11 

 Gesprekken voeren  mondeling o/v 9,10,11,12 

 

Toetswijzer: 

Wat moet er voldoende zijn om 

dit onderdeel te behalen: 

- de onderdelen Lezen, Luisteren en Gesprekken voeren moeten alle 3 voldoende zijn, op B1 niveau 

 

 

 


