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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. 10  1.8 Studieduur, studiebelasting en onderwijsprogrammering  
 
 overzicht globale planning begeleide en onbegeleide uren Sport- en Bewegingsleider/Lifestyle trainer 
Periode  Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Totaal 

BPV 200 304 374  
Begeleide uren op 
school 

719 625 498  

Totaal begeleide 
uren 

919 929 872  

Onbegeleide uren 681 671 728  
Totaal 1600 1600 1600 1600 klokuren 

 
overzicht globale planning begeleide en onbegeleide uren Sport- en Bewegingscoördinator/Lifestyle coach 
Periode  Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 Totaal 

BPV 200 304 374 455  
Begeleide uren op 
school 

719 625 498 512  

Totaal begeleide 
uren 

919 929 872 967  

Onbegeleide uren 681 671 728 633  
Totaal 1600 1600 1600 1600 1600 klokuren 

 

 

 
Blz. 12  1.10 studievoortgang en toetsing: 
 

Bindend studieadvies    
Bij de start van je opleiding ontvang je informatie over de Onderwijs- en Examen regeling (Oer). Op 
basis van de resultaten van de toets- en examenonderdelen uit de Oer kan worden vastgesteld of je 
studievoortgang voor het betreffende schooljaar voldoende is.  
 
Je houding en gedrag moeten passen binnen de Mondriaan gedragscode en de Mondriaan 
internetcode. Je kunt deze codes vinden op de website (www.rocmondriaan.nl).  
 
In het studentenstatuut staan rechten en plichten van de student vermeld, o.a. ten aanzien van de 
aanwezigheidsplicht bij de lessen, en de mogelijke maatregelen die genomen kunnen worden bij het 
niet nakomen van deze verplichtingen.  
 
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. 
 
Bij onvoldoende resultaten / houding / inzet / aanwezigheid volgt een gesprek met jou en je 
studieloopbaancoach.  Indien nodig wordt er afsprakenformulier opgesteld,  waarin je 
studieloopbaancoach schriftelijke afspraken met je vastlegt. Deze moeten worden ondertekend door 
jou, je studieloopbaancoach en -indien je jonger bent dan 23 jaar- door een ouder/verzorger.  
 
 

http://www.rocmondriaan.nl/
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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 studentvolgsysteem. De 
scores daarin laten groei en 
ontwikkeling zien. 

Je beroepshouding op school 
en/of tijdens de BPV wordt 
beoordeeld en weergegeven in 
het studentvolgsysteem. 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 
de Oer 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 de 
Oer 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 in 
Magister. 
In alle leerjaren wordt je voortgang (op alle aspecten zoals in bovenstaand overzicht) 4x per jaar 
besproken door de voortgangscommissie. De voortgangscommissie geeft een studieadvies. Je wordt 
hierover geïnformeerd door je SLC-er. 
 
Positief studieadvies 
Iedere student start met een positief studieadvies. 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 en je 
studieloopbaancoach, eventueel in samenspraak met coördinator,  indien je jonger bent dan 23 jaar 
door een ouder/verzorger.  

 
Als je de schriftelijke afspraken  die staan beschreven in het  afsprakenformulier niet  nakomt, volgt 
er een gesprek met de onderwijsmanager en je ouder(s) en/of verzorger(s) (indien je jonger bent 
dan 23 jaar). Dit betekent dat je:  
 

 de gelegenheid krijgt om binnen de door de onderwijsmanager gestelde termijn de 
afspraken alsnog na te komen; je krijgt een negatief studieadvies 

of 

 het advies van de onderwijsmanager krijgt om een andere opleiding, leerweg of niveau te 
gaan doen;  je krijgt een bindend negatief studievoorschrift. In dat geval beëindigt 
Mondriaan de met jou afgesloten onderwijsovereenkomst en moet je dus stoppen met je 
opleiding. 

 

http://loket.zeeland.nl/topics/jouwzeeland/nieuws/index/smiley.JPG
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De termijn en gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Indien bij de tweede mogelijkheid 
binnen de afgesproken termijn onvoldoende verbetering optreedt, wordt  schriftelijk een  bindend 
negatief studievoorschrift gegeven. In dat geval beëindigt Mondriaan de met jou afgesloten 
onderwijsovereenkomst en moet je dus stoppen met je opleiding. 
 
Ben je het niet eens met het bindend negatief studievoorschrift  dan kun je 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 bindend negatief studievoorschrift nietig 
verklaren (je hoeft dan dus niet te stoppen met jouw opleiding) of 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 je je wenden tot de Commissie van beroep voor de examens. 
 
 

Blz. 14 Doorstroom van leerjaar 2 naar leerjaar 3   

In leerjaar 2, zijn er 10 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. KT 1 aanbieden van SB activiteiten 
2. Aangepast sporten 
3. KT 2 organiseren van een evenement 
4. Beweeglijn (bestaat uit 2 onderdelen zie toetswijzer) 
5. Gezondheidsleer 
6. Voedingsleer 
7. Sociale vaardigheden/Communicatieve vaardigheden 
8. LB portfolio 
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 (*houding en 
uren) 

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

C Doubleren of doorverwijzen naar andere 
opleiding 

7 onderdelen zijn voldoende 

D Opleiding niet verder vervolgen Minder dan 6 onderdelen zijn voldoende 

*BPV-uren en –beroepshouding 
De BPV is voldoende als is voldaan aan de gestelde urennorm voor de BPV èn een voldoende 
beoordeling heeft voor de beroepshouding binnen de BPV. Eventuele BPV-opdrachten vallen hier 
buiten. 
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Bijlage:     Toetsplan Lifestyle: 
TOETSPLAN Beroepsgericht 

Opleiding: SB/Lifestyle Crebo: 95290/95294 

Cohort: 2013 KD: 2013 

Leerweg: BOL 

 
Leerjaar 2 
 

Naam toets Inhoud Kerntaak Toetsvorm Resultaat 
Cijfer of o/v/g 

Periode 

Aanbieden SB-activiteiten (coachen naar bewegen) 

planningsverslag volledig planningsverslag kerntaak 1 theorie cijfer 6 

lesgeven praktijk lesgeven volgens opdracht kerntaak 1 lesgeven cijfer 6 

planningsverslag volledig planningsverslag kerntaak 1 theorie cijfer 8 

lesgeven praktijk lesgeven volgens opdracht kerntaak 1 lesgeven cijfer 8 

Kerntaak 2: organiseren van een evenement 

draaiboek volledig draaiboek kerntaak 2 theorie cijfer 6 

uitvoeren evenement geven van een evenement / toernooi kerntaak 2 praktijk cijfer 6 
Aangepast sporten 

theorietoets  1 geschiedenis, paralympics, stoornis, 
beperking, handicap, ziektebeelden 

kerntaak 1 toets cijfer 5 

theorietoets  2 ziektebeelden + theorie toets 1 kerntaak 1 toets cijfer 6 

theorietoets  3 alle theorie toets 1 + 2 kerntaak 1 toets cijfer 8 

Fitness 

fitness praktijk praktijk testen Cardio en Kracht kerntaak 1 en 2 indrukcijfer cijfer 1 

Fitness theorie theorie toets Fitness Assistent kerntaak 1 en 2 meerkeuze 
vragen 

cijfer 2 

Bewegen binnen/buiten 

lesverslagen bosspelen, badminton kerntaak 1 verslag cijfer 5,6,7,8 

toets bosspelen, badminton, yoga kerntaak 1 toets cijfer 6 

praktijkopdracht over één van de gegeven onderdelen Kerntaak 1 praktijk cijfer 7 

toets yoga, basketbal, WII, gezelschapspelen, 
strandspelen 

kerntaak 1 toets cijfer 8 
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Voedingsleer 

voedingleer  1 voedingsdagdraaiboek bijhouden LB Vitaal 
burgerschap 

Werkstuk cijfer 5 

voedingsleer 2 schijf van vijf, Gezond gewicht, 
verzadiging en verteerbaarheid, Vet, 
eiwitten, koollhydraten, etiketten in 
de supermarkt, koken, stomen, 
bakken, energiebehoefte, 
spijsverteringskanaal, veilig kopen, 
koken en bewaren 

1.4, 2.1, 3.6 Toets cijfer 6/7 

voedingsleer 3 voedingsanamnese 
schijf van vijf 

1.4, 2.1, 3.6 Toets cijfer 8 

Sociale Vaardigheden 

sociale Vaardigheden  doelgroepen; volwassenen en 
ouderdom, pesten, conflicthantering, 
bewegingsbegeleider als opvoeder 

kerntaak 1 open vragen cijfer 5 

sociale Vaardigheden  sociale Kaart kerntaak 1 praktijk O / V / G 6 

sociale Vaardigheden  persoonlijke ruimte, cirkelreflectie, 
evaluatievaardigheden, 
reflectievaardigheden, 
feedbackvaardigheden 

kerntaak 2 verslag O / V / G 8 

Communicatieve vaardigheden 

communicatieve Vaardigheden  gesprekstechnieken 
voorlichting en advies gesprekken 

kerntaak 1 en 3 praktijk cijfer 6 

communicatieve Vaardigheden  vergadervaardigheden 
intervisievaardigheden 
ICT vaardigheden  
telefoneren 

kerntaak 1 en 3 opdracht in 
de BPV 

O / V / G 7 

communicatieve Vaardigheden  barktonderzoek (wensen en 
behoeften van de klant) d.m.v. 
enquête 
 

kerntaak 1 Praktijk/enq
uente met 
uitslag 

O / V / G 8 
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Gezondheidsleer 

theorietoets anatomie kerntaak 1 open vragen cijfer 6 

doelgroepen een presentatie aan een groep met als 
doel het ‘verkopen’van een 
trainingspakket ter verbetering van de 
lichamelijk conditie gericht op de 
aandoening 

kerntaak 1 presentatie cijfer 7 

training met doelgroepen maken van een trainingsplan er 
verbetering van de lichamelijke 
conditie van een specifieke doelgroep 

kerntaak 1 werkstuk cijfer 8 

portfolio 

portfolio gespreksverslagen SLB gesprekken, 
evaluatieverslagen, reflectieverslagen, 
werkveldoriëntatie 

LB schriftelijk cijfer 6 

portfolio gespreksverslagen SLB gesprekken, 
evaluatieverslagen, reflectieverslagen, 
werkveldoriëntatie 

LB schriftelijk O / V / G 8 

BPV opdrachten 

BPV map hoofdstage opdrachten  t.b.v. kerntaak 1,2 en 3 KT 1,2,3 Kies een 
item. 

O / V / G 2 en 4 

BPV evaluaties  evenementen opdrachten  t.b.v. kerntaak 1,2 en 3 KT 1,2,3 Kies een 
item. 

O / V / G 4 

BPV aangepast sporten BPV deel A, B en C  van aangepast 
sporten  
 

    

Nederlands 

schrijven stijl/formuleren Kies een item. schriftelijk cijfer 1 

lezen lezen Kies een item. schriftelijk/di
gitaal 

cijfer 2 

gesprekken soorten gesprekken Kies een item. mondeling cijfer 3 

schrijven stijl/formuleren Kies een item. schrijven cijfer 4 
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Rekenen 

rekenen algemene rekenvaardigheden Kies een item. schriftelijk cijfer 5 

rekenen COE 2 F Kies een item. centraal 
examen 

cijfer 6 

rekenen getallen en verhoudingen 3F Kies een item. mondeling cijfer 7 

rekenen meten en meetkunde 3F Kies een item. schrijven cijfer 8 

 

 
 
Leerjaar 3 
Naam toets Inhoud Kerntaak Toetsvorm Resultaat 

Cijfer of o/v/g 
Periode 

Aanbieden SB-activiteiten (coachen naar bewegen) 

planningsverslag planningsverslag volledig kerntaak 1 theorie O / V / G 10 

lesgeven praktijk kerntaak 1 praktijk O / V / G 10 

Bewegen binnen/buiten 

praktijkopdracht eén van de gegeven onderdelen kerntaak 1 praktijk cijfer 9 

theorietoets over de gegeven onderdelen in periode 9 kerntaak 1 open vragen cijfer 10 

Voedingsleer 

voedingsleer  voeding en gedrag, ASE model, diëten, 
natrium arm koken, voeding bij sport en 
bewegen, doelgroepen, vitamines en 
minderalen, casussen 

LB werkstuk cijfer 10 

voedingsleer  casus LB BPV 
opdracht 

cijfer 12 

Communicatieve vaardigheden 

communicatieve Vaardigheden  gesprekstechnieken Motivational 
interview 

LB opdracht in 
de BPV 

O / V / G 10 

BPV opdrachten 

BPV map hoofdstage opdrachten  t.b.v. kerntaak 1,2 en 3 KT 1,2,3 Kies een 
item. 

O / V / G 2 en 4 

BPV map keuzevak stage opdrachten  t.b.v. kerntaak 1,2 en 3 KT 1,2,3 Kies een 
item. 

O / V / G 4 
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Leerjaar 3 doorstroommodule voor niveau 4 
Naam toets Inhoud Kerntaak Toetsvorm Resultaat 

Cijfer of o/v/g 
Periode 

Nederlands 

schrijven schrijven/woordenschat Kies een item. schriftelijk cijfer 2 

lezen en Luisteren lezen en luisteren Kies een item. COE/ digitaal cijfer 4 

Rekenen 

rekenen getallen, verhoudingen, meten, 
meetkunde 

Kies een item. COE/ digitaal cijfer 4 

Engels 

engels lezen B1 TOA toets  digitaal o/v 10/11 

engels luisteren B1 TOA toets  digitaal o/v 10/11 

engels gesprekken voeren  mondeling o/v 9,10,11,12 

Kerntaak 4 

marktonderzoek lesstof en Th 2 boek SB-projecten 
coördineren 

kerntaak 4 praktijkopdr
acht 

O/V/G 9 

vergaderen en notuleren lesstof en Th 9 boek SB-projecten 
coördineren 

kerntaak 4 praktijkopdr
acht 

O/V/G 9 

balkenplanning lesstof en Th 6 boek SB-projecten 
coördineren 

kerntaak 4 praktijkopdr
acht 

O/V/G 11 

begroting lesstof en Th 12 boek SB-projecten 
coördineren 

kerntaak 4 praktijkopdr
acht 

O/V/G 11 

leidinggeven lesstof en th 7 boek sB-projecten 
coördineren 

kerntaak 4 praktijkopdr
acht 

O/V/G 11 

pr lesstof en Th  10 boek SB-projecten 
coördineren 

kerntaak 4 praktijkopdr
acht 

O/V/G 12 

sponsoring lesstof en Th 11 boek SB-projecten 
coördineren 

kerntaak 4 praktijkopdr
acht 

O/V/G 12 

      
 


