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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 jouw 
opleiding. 

Aansluitend 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 & Bewegen 
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Addenda 

In hoofdstuk 1.10 ‘Studievoortgang’ (pag. 14 t/m 19) moet het meetlint en de 
doorstroomregeling vervangen worden door onderstaand *meetlint en doorstroomregeling. 
 
In hoofdstuk 2.2 ‘examenplan beroepsdeel’ (pag. 26 t/m 30) staat dat kerntaak 1 en kerntaak 6 
worden geëxamineerd door middel van een Proeve van Bekwaamheid. Dit wordt: 
Kerntaak 1 en Kerntaak 6 worden geëxamineerd door middel van een Bewijsmap. 
 
In bijlage 2 ‘Examencommissie’ (pag. 45) staat dat dhr. C. van Leeuwen voorzitter is van de 
examencommissie. Dit wordt: 
Voorzitter examencommissie:  Dhr. E. van Deijk 
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*meetlint en doorstroomregeling  
 

 
  

meetlint 
 

Beroepsdeel 
Opleiding:  Sport- en bewegingsleider / Sport- en bewegingscoördinator Crebo: 91390/91400 

Cohort: 2011 (KD 2010) 
 

Bijdrage  
kerntaak            

Naam leerlijn Inhoud meetmomenten Wanneer voldoende  leerjaar 
 

1 Les- en 
leiding 
gevenlijn 

Les- en 
leidinggeven   

3  Eindles gehaald  en BPV   voldoende 
beoordeeld  

1 

4 meet facetten binnen RAS  (lesgeven, 
organiseren, theorie en BPV) 

3 van de 4 onderdelen moeten aan het eind 
van het jaar voldoende zijn  

2 

4 meet facetten binnen tr.coach (e.v., 
theorie, praktijk lesgeven en BPV) 

Positief advies HKV-docent op basis 
van behaalde resultaten+ 
beroepshouding 
(lesgeven en BPV moeten voldoende zijn) 

2 

1 (BPV) Alle onderdelen moeten voldoende zijn 3 

4 meet facetten binnen tr.coach (e.v., 
theorie, praktijk lesgeven en BPV) 

Alle onderdelen moeten voldoende zijn 3 

Eigen 
vaardigheid
s- lijn: 

Atletiek 
Teamspelen 
Zwemmen 
Zelfverdediging 
Fitness 
Aerobics 
GROVO 
Racketspelen  
Conditietraining 
Turnen 

Meerdere meetmomenten per vak. Op het 
rapport één cijfer per vak. 
Vakken: In het 1e ljr. worden alle vakken 
behalve turnen aangeboden. 

Max. 2 vakken  onvold.; gemiddeld e moet 6,0 
zijn + beroepshouding vold. 

1 

Meerdere meetmomenten per vak 
Vakken: In het 2e ljr worden Turnen en 
Teamspelen 

Gemiddeld een 6,0 en de beroepshouding 
moet voldoende zijn. 

2 
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Bijdrage  
kerntaak            

Naam leerlijn Inhoud meetmomenten Wanneer voldoende  leerjaar 
 

 Theorielijn: Trainingsleer  3 Eindtoets en werkstuk moet 
voldoende zijn 

1 

2 Werkstuk en toets moet voldoende zijn 2 

1  Alle onderdelen moeten voldoende zijn 3 

Sport en gedrag 4 Werkstuk, presentatie en toets moeten 
voldoende zijn 

1 

2 Organisatie 
evenement
en lijn: 

Geïntegreerd met 
Recreatie Animatie 
en sportstimulering 
(RAS), bij les- en 
leidinggeven 

1 Alle onderdelen moeten voldoende zijn 2,3 

3 Werkzaamh
eden ten 
behoeve 
van de 
organisatie 
lijn 

Medical First 
Aid(MFA) 

1  3/4 

Geïntegreerd met 
Recreatie Animatie 
en sportstimulering 
(RAS) en 
trainer/coach bij 
les- en leidinggeven 
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Beroepsdeel 
Opleiding:  Sport- en bewegingscoördinator 
 
Uitstroomdifferentiatie : Agoog / Bos - medewerker 
                                              Operationeel manager 
                                               Trainer-coach 

Crebo: 91400 
               
91401 / 91402  
              91403  
              91404  
 
Cohort: 2011 (KD 2010) 

Bijdrage  
kerntaak            

Naam leerlijn Inhoud meetmomenten Wanneer voldoende  leerjaar 
 

4 
 

Coördineren 
SB project 

Coördineren SB 
project 

1 toets moet voldoende zijn 
en de beroepshouding moet 
voldoende zijn 
 

3 

5  
BOS 
mede 
werker 

Les- en 
leiding 
gevenlijn 

Les- en 
leidinggeven   

3 binnen de bpv situatie Alle onderdelen van de eindbeoordeling BPV 
moeten  voldoende zijn en de 
beroepshouding moet voldoende zijn. 

3 

3 binnen de bpv situatie 
 

Alle onderdelen van de BPV en de 
beroepshouding moet voldoende zijn. 

4 

Eigen 
vaardigheids- 
lijn 

Voorbeeldvaardig
-heden 

1 Voorbeeldvaardigheden voldoende 
beoordeeld en de beroepshouding moet 
voldoende zijn. 

3 

1 Voorbeeldvaardigheden en de 
beroepshouding moet voldoende zijn. 

4 

 Theorielijn BOS medewerker 
Methodiek/ 
didactiek 

3 Het gemiddelde van de 3 toetsen moet 
voldoende zijn en de beroepshouding moet 
voldoende zijn. 

3 

3 Alle toetsen moeten voldoende zijn en de 
beroepshouding moet voldoende zijn. 

4 
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Bijdrage  
kerntaak            

Naam 
leerlijn 

Inhoud meetmomenten Wanneer voldoende  leerjaar 
 

5 
Trainer/ 
coach  
Tennis 

Les- en 
leiding 
geven 

Les- en 
leidinggeven   

3 binnen de bpv situatie 
 
 
1 binnen schoolsituatie 

Eind-BPV  beoordeling, BPV-map, BPV 
verslag moeten voldoende beoordeeld 
zijn en de beroepshouding moet 
voldoende zijn. 
Eindles individueel lesgeven 
moet voldoende beoordeeld zijn 

 3 

 3 binnen de bpv situatie 
 
1 binnen schoolsituatie 

Eind-BPV  beoordeling, BPV-map, BPV verslag 
en de beroepshouding moet voldoende zijn. 
Eindles TeamTrainen moet voldoende 
beoordeeld zijn 

4 

 Eigen 
vaardighei
ds- lijn 

Voorbeeldvaardi
g heden 
Aanspeelvaardig
heden 
Dss 
 

1 Voorbeeldvaardigheden , 
aanspeelvaardigheden moeten 
voldoende beoordeeld zijn. 
Dss moet  6/6 en  de beroepshouding moet 
voldoende zijn. 

3 

1 Voorbeeldvaardigheden, 
aanspeelvaardigheden moeten 
voldoende beoordeeld zijn. 
Dss moet  5/ 5 zijn en  de 
beroepshouding moet voldoende zijn 

4 

Theorielijn tennis 
coördinator B 

4 3 toetsen en het -portfolio PV1  
dienen voldoende beoordeeld te zijn   

3 

4 
 
 

toetsen en werkstukken en het 
portfolio PV2 moeten voldoende 
beoordeeld zijn. 
Beroepshouding moet voldoende zijn. 

4 
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Bijdrage  
kerntaak            

Naam 
leerlijn 

Inhoud meetmomenten Wanneer voldoende  leerjaar 
 

5 
Trainer/ 
coach  
Buiten 
sport, 

Les- en 
leiding 
gevenlijn 

Les- en 
leidinggeven   

2 binnen de bpv situatie BPV  voldoende beoordeeld en de 
beroepshouding moet voldoende zijn. 

3 

1 binnen de bpv situatie 
 

BPV  voldoende beoordeeld en de 
beroepshouding moet voldoende zijn. 

4 

Eigenvaar
digheid 
lijn 

Buitensport 
vaardigheden 

3  WOMT, Top rope instructie, Knopen moeten 
voldoende zijn 

3 

2 Buitensport vaardigheden, Klimmen,  
Interventies moeten voldoende beoordeeld. 

4 

Instructeurs 
weekenden 
 

3 Introductie weekend,  Kayakweekend, 
Slotweekend moeten gevolgd en voldoende 
beoordeeld zijn. Kennis, vaardigheid, 
beroepshouding moet voldoende zijn. 

3 

  Hoofdinstructeurs 
weekenden 
 

3 Januari weekend, Winterbivak, kayak 
weekend moeten gevolgd en 
voldoende beoordeeld zijn. Kennis, 
vaardigheid, beroepshouding moet 
voldoende zijn. 

4 

Slotweek 1 Deze week moet gevolgd en beoordeeld zijn . 
Kennis, vaardigheid, beroepshouding 
moet voldoende zijn. 

4 

5  
Bewegings 
agoog 

praktijklijn Praktijk 
bewegingsagoog 

3 BPV , de beroepshouding  en het mondeling 
moeten voldoende zijn. 

3 

2 BPV ,en de beroepshouding  moeten 
voldoende zijn. 

4 

Theorielijn Theorie 
bewegingsagoo
g 

3 Alle toetsen moeten voldoende zijn 3 
2 1 werkstuk  ziektebeelden en 1 toets 

moeten voldoende zijn 
4 

6 
Operation
eel sport- 
en 
bewegings
manager 

Leiding 
gevenlijn 

Leidinggeven   3 binnen de bpv situatie BPV  voldoende beoordeeld en de 
beroepshouding moet voldoende zijn. 

3 

3 binnen de bpv situatie 
 

BPV  voldoende beoordeeld en de 
beroepshouding moet voldoende zijn. 

4 

2 Toetsen moeten voldoende zijn en de 
beroepshouding moet voldoende zijn 

4 
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Algemeen deel 
Opleiding:  Sport- en bewegingsleider / Sport- en bewegingscoördinator 
Crebo: 91390/91400 
Cohort: 2011 (KD 2010) 
 
Bijdrage  
kerntaak            

Naam leerlijn Inhoud meetmomenten Wanneer 
voldoende 

 leerjaar 
 

LLB LLB/SLBlijn: LLB/SLB:  
SLB  

1 voor kt. 1 en 2 
 

De SLB map moet voldoende zijn 1 

1 voor kt. 1 en 2 
 
 
 
1 per kerntaak voor kt. 3 
t/m 7 
 

De SLB map moet voldoende zijn  
Kt. 3 t/m 7 moet vold. zijn) 

2 

1 voor kt. 1 en 2 SLB map moet voldoende zijn 
 

3,4 

 Talen/ 
rekenlijn  

Nederlands 2 2 projecten moeten voldoende zijn 1 
2 2 projecten moeten voldoende zijn 2 

Engels 1 B1 moet haalbaar zijn  3,4 
Rekenen 3 3 toetsen op 1F moeten voldoende zijn 1 

3 3 toetsen op 2F moeten voldoende zijn 2 
3  3,4 



Doorstroom van leerjaar 1 naar leerjaar 2  
 
In het 1e leerjaar worden de volgende 7 leerlijnonderdelen aangeboden: les- en leidinggeven; 
eigen vaardigheid; trainingsleer; sport en gedrag; SLB; Nederlands; rekenen. 
 
advies Omschrijving  voortgangscriteria 
A Doorstroom naar leerjaar 2, je 

kunt verder met de opleiding. In 
leerjaar 2 wordt bepaald welk 
niveau je afstroomt. 

7 leerlijnonderdelen zijn voldoende 

B Doorstroom naar leerjaar 2, je 
loopt eventueel studievertraging 
op. 

6 van de 7 leerlijnonderdelen zijn voldoende 

C Doubleren of doorstroom naar 
leerjaar 2, je loopt eventueel 
studievertraging op.  

5 van de 7 leerlijnonderdelen zijn voldoende 
Docententeam besluit bij meerderheid van 
stemmen 

D Doubleren of doorverwijzen 
naar een andere opleiding. 

4 van de 7 leerlijnonderdelen zijn voldoende 
Docententeam besluit bij meerderheid van 
stemmen 

E Opleiding niet verder vervolgen. 
Bindend studieadvies 

Minder dan 4 van de 7 leerlijnonderdelen 
voldoende.  

 
Doorstroom van leerjaar 2 naar leerjaar 3 Sport- en bewegingsleider  
 
In het 2e leerjaar worden de volgende 8 leerlijnonderdelen aangeboden: les- en leidinggeven 
RAS; les- en leidinggeven HKV; eigen vaardigheid; trainingsleer; LLB; SLB; Nederlands; 
rekenen. 
 
advies Omschrijving  voortgangscriteria 
F Doorstroom naar leerjaar 3, je 

kunt verder met de opleiding,  je 
loopt eventueel studievertraging 
op. 

6 van de 8 leerlijnonderdelen zijn voldoende.  
RAS moet voldoende zijn; HKV is voldoende als 
lesgeven en BPV voldoende zijn. 

G Doubleren of doorverwijzen 
naar andere opleiding. 

4 of 5 van de 8 leerlijnonderdelen zijn 
voldoende. HKV is voldoende als lesgeven en 
BPV voldoende zijn. 
Docententeam besluit bij meerderheid van 
stemmen. 

H Opleiding niet verder vervolgen. 
Bindend studieadvies. 

Minder dan 4 van de 8 leerlijnonderdelen zijn 
voldoende. 
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Doorstroom van leerjaar 2 naar leerjaar 3 Sport- en bewegingscoördinator 
 
In het 2e leerjaar worden de volgende 8 leerlijnonderdelen aangeboden: les- en leidinggeven 
RAS; les- en leidinggeven HKV; eigen vaardigheid; trainingsleer; LLB; SLB; Nederlands; 
rekenen. 
 
advies Omschrijving  voortgangscriteria 
I Doorstroom naar leerjaar 3, je 

kunt verder met de opleiding.  
7 van de 8 leerlijnonderdelen zijn voldoende en 
er is voldaan aan de volgende voorwaarden: 

- De leerlijn RAS moet voldoende zijn. 
- 2 van de 3 leerlijnen HKV, eigen 

vaardigheid en trainingsleer zijn 
voldoende 

- 3F-niveau Nederlands is aan het einde 
van jaar 4 haalbaar. ( advies taalcoach) 

- B1-niveau Engels is aan het einde van 
jaar 4 haalbaar. ( advies taalcoach)* 

- 3F-niveau rekenen is aan het einde van 
jaar 4 haalbaar ( advies rekencoach)  

- SLB map is voldoende  
- LLB is voldoende 
- De student voldoet aan de instroomeisen 

voor het profiel (zie bijlage 10) 
* In april/mei wordt het niveau Engels getoetst van alle studenten die naar leerjaar 3 Sport- en 
bewegingscoördinator willen. Eerder in het schooljaar (december) wordt een diagnostische 
toets Engels afgenomen. Studenten die niet aan het niveau voldoen krijgen de gelegenheid tot 
niveauverbetering. 
 
Doorstroom van leerjaar 3 naar leerjaar 4 Sport- en bewegingscoördinator 
 
Algemeen voor alle profielen 
In het 3e leerjaar wordt de opleiding Sport- en bewegingsleider afgesloten. De 
leerlijnonderdelen   les- en leidinggeven RAS, les- en leidinggeven HKV en trainingsleer 
worden door het behalen van het diploma Sport- en bewegingsleider afgesloten. 
Naast de profielleerlijnen volgt iedereen de leerlijnen Nederlands, Engels, rekenen, SLB. 
 
Per profiel 
Om door te stromen van het 3e naar het 4e jaar van de opleiding Sport en 
bewegingscoördinator zijn per profiel de volgende leerlijnonderdelen van belang: 
 
BOS-medewerker 
projectcoördinatie (1 meetmoment); les- en leidinggeven (3 meetmomenten); eigen 
vaardigheid (1 meetmoment); theorie (1 eindbeoordeling als gemiddelde van 3 toetsen); 
totaal 6 meetmomenten. 
Bewegingsagoog 
projectcoördinatie (1 meetmoment); les- en leidinggeven (3 meetmomenten); theorie (3 
meetmomenten); totaal 7 meetmomenten. 
Trainer/coach buitensport 
projectcoördinatie (1 meetmoment); les- en leidinggeven (2 meetmomenten); eigen 
vaardigheid (6 meetmomenten); totaal 9 meetmomenten. 
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Trainer/coach tennis 
projectcoördinatie (1 meetmoment); les- en leidinggeven (4 meetmomenten); eigen 
vaardigheid (1 meetmoment); theorie (4 meetmomenten); totaal 10 meetmomenten. 
Operationeel Sport- en bewegingsmanager 
projectcoördinatie(1 meetmoment) ; leidinggeven (3 meetmomenten); theorie (3 
meetmomenten); totaal 7 meetmomenten. 
 
advies Omschrijving  voortgangscriteria 
J Doorstroom naar leerjaar 4, je 

kunt verder met de opleiding.  
- Diploma Sport- en bewegingsleider 

(daarmee zijn RAS, HKV en trainingsleer 
afgesloten) 

- Alle meetmomenten + beroepshouding van 
de profiellijn zijn voldoende. 

- 3F-niveau Nederlands is aan het einde van 
jaar 4 haalbaar (advies taalcoach) 

- B1-niveau Engels is aan het einde van jaar 
4 haalbaar (advies taalcoach) 

- 3F-niveau rekenen is aan het einde van jaar 
4 haalbaar (advies rekencoach)  

- SLB map is voldoende  
K Doorstroom naar leerjaar 4, je 

loopt eventueel 
studievertraging op.  

- Diploma Sport- en bewegingsleider  
- 1 of 2 meetmomenten van de profiellijn 

zijn onvoldoende (beroepshouding en BPV 
moeten voldoende zijn).  

- Positief advies voor 2 van de vakken Ned., 
Eng., Rek. 

Docententeam besluit bij meerderheid van 
stemmen 

H Opleiding niet verder 
vervolgen: diploma Sport- en 
bewegingsleider afronden of 
bindend studieadvies. 

Niet voldaan aan J en K 

 
 
 


