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Leerwegen en 
opleidingsvarianten  

Aantal  leerjaren 

BOL 95280 
BOL 95291 t/m 95294 

3 
4 

Jaar 
Jaar  

Onderwijsprogramma is gericht ‘Lifestyle trainer’ / ‘Lifestylecoach’ 

 

 



Addendum per  01-09-2016:  OER N3N4  cohort 2015 /JS 

 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. 

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. 

 

Handtekening  

 

Onderwijsmanager school voor Lifestyle, Sport en Bewegen 
 
J. Schenau 

  



Addendum per  01-09-2016:  OER N3N4  cohort 2015 /JS 

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd: 
 
Blz. 17 en 18 
 
Doorstroom van leerjaar 2 naar leerjaar 3   

In leerjaar 2, zijn er 11 onderdelen die bepalend zijn voor de doorstroom naar leerjaar 3. In de 

toetswijzer staat beschreven hoe de beoordelingen van deze onderdelen worden vastgesteld. Het 

betreft de onderstaande onderdelen: 

1. Kerntaak 1  
2. Kerntaak 2  
3. Aangepast sporten 
4. Beweeglijn (fitness en bewegen binnen/buiten) 
5. Gezondheidsleer 
6. Voedingsleer 
7. Sociale vaardigheden / Communicatieve vaardigheden 
8. Portfolio SLB 
9. Nederlands 
10. Rekenen 
11. BPV opdrachten 

 

Besluit Omschrijving Voortgangscriteria 

A 
Doorstroom naar leerjaar 3. Je kunt 
verder met de opleiding 

10 of 11 onderdelen zijn voldoende en de 
BPV is voldoende* 

B Doubleren of doorstroom naar leerjaar 3 
8 of 9 onderdelen zijn voldoende en de 
BPV is voldoende* 

C 
Doubleren of doorverwijzen naar andere 
opleiding 

7 onderdelen zijn voldoende 

D Opleiding niet verder vervolgen 6 of minder onderdelen zijn voldoende 

 

Besluit Omschrijving Toelating doorstroommodule niveau 4** 

E 

Je wordt toegelaten tot de 
doorstroommodule niveau 4 in het 3e 
leerjaar, indien je aan de 
voortgangscriteria van leerjaar 2 voldoet. 

In leerjaar 2 is minimaal één kerntaak met 
een voldoende afgesloten. 

 

F 
Je vervolgt de opleiding verder op niveau 
3 indien je aan de voortgangscriteria van 
leerjaar 2 voldoet. 

In leerjaar 2 heb je geen van de kerntaken 
met een voldoende afgesloten. 

 

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

**   De doorstroommodule samen met het diploma niveau 3 geeft toegang tot de opleiding          
        Lifestylecoach op niveau 4 

De voortgangsvergadering besluit bij meerderheid van stemmen of en op welke manier de studie voortgezet 

mag worden. 


