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ONDERWIJS- en EXAMENREGELING 

     

ADDENDUM 
Datum van ingang 1 september 2012 

 

 

ROC MONDRIAAN 

BRIN nummer: 27GZ 

Domein Maatschappelijke Dienstverlening 

Opleiding Sport- en bewegingsleider 

Sport- en bewegingscoördinator 

Niveau 3/4 

Crebonummer 91390 / 91400 

Kwalificatiedossier 

Uitstroomdifferentiaties 

2010 

91401 Agoog 

91402 BOS-medewerker 

91403 Operationeel manager 

91404 Trainer-coach 

Cohort 2010 

Leerwegen en opleidingsvarianten Studieduur  

BOL 36 / 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 jouw 

opleiding. 

Aansluitend heb jij een onderwijsovereenkomst ondertekend waarin naar het bedoelde OER wordt 

verwezen. Dat OER is vorig jaar gewijzigd, daar heb je een addendum voor gekregen. Met ingang van 

dit schooljaar worden OER en addendum opnieuw gewijzigd 

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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Addenda 

In hoofdstuk 1.10 ‘Studievoortgang’ (pag. 13) moeten de genoemde onderdelen waarop je ontwikkeling wordt beoordeeld in het 3e leerjaar 

vervangen worden door bijgaand ‘algemene deel’ uit het meetlint.  

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen deel 

Opleiding:  Sport- en bewegingsleider / Sport- en bewegingscoördinator 

Crebo: 91390 / 91400 

Cohort: 2010 (KD 2010) 

 

Bijdrage  
kerntaak            

Naam leerlijn Inhoud meetmomenten Wanneer 
voldoende 

 leerjaar 
 

LLB LLB/SLBlijn: LLB/SLB:  1 voor kt 1 en 2 Het Portfolio moet voldoende zijn 3,4 

 Talen/ 

rekenlijn  

Nederlands 1  2F moet haalbaar zijn voor niveau 3 
3F moet haalbaar zijn voor niveau 4 

3 

Engels 1 A2/B1 moet haalbaar zijn voor niveau 4  3 

Rekenen 1(niv 4) 2 van de 3 toetsen moeten voldoende zijn op 2F ; gemiddeld een 5,5.  
 

3 
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In hoofdstuk 1.10 ‘Studievoortgang’ ( addendum 01-09-2011) moeten de onderdelen 

“doorstroom” en “studievoortgang” vervangen resp. aangevuld  worden door en met 

bijgaande tekst. 

Doorstroom van leerjaar 3 naar leerjaar 4 Sport- en bewegingscoördinator 

advies Omschrijving  voortgangscriteria 

J Doorstroom naar leerjaar 4, je kunt 

verder met de opleiding.  

- Kerntaak 1,2 en 3 zijn voldoende 
afgesloten  

- Alle meetmomenten + 
beroepshouding van de profiellijn zijn 
voldoende. 

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

- 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)  

- Portfolio is voldoende  

K Doorstroom naar leerjaar 4, je loopt 

eventueel studievertraging op.  

- Kerntaak 1,2 en 3 zijn voldoende 
afgesloten 

- 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 
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Studievoortgang 

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  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 Je bent aanwezig op school 

en/of de BPV volgens de regels 

van het verzuimbeleid  

(zie bijlage 7) 

Je bent ongeoorloofd 

afwezig  

(zie bijlage.7) 

Toetsresultaten  Je hebt voor de toetsen op 

school en in de BPV minimaal 

een voldoende gehaald in de 

periode zoals in het meetlint is 

beschreven. 

Je hebt onvoldoende 

voortgang geboekt op 

school en in de BPV. 

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 

 

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  i.s.m. de 

studieloopbaanbegeleider en indien je jonger bent dan 23 jaar door een ouder/verzorger.  

 

http://loket.zeeland.nl/topics/jouwzeeland/nieuws/index/smiley.JPG
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Van alle gesprekken die je voert met de studieloopbaanbegeleider moet jij een verslag maken. 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). 

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. 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 voorzitter van de domeindirectie, mevrouw M. van der Meer. 

De voorzitter van de domeindirectie, mevrouw M. van der Meer, kan, nadat zij 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 voorzitter van de domeindirectie, mevrouw M. van der Meer, zo heeft besloten. Ben je 

het niet eens met dat besluit, dan kun jij je wenden tot de klachtencommissie  

 

 

In hoofdstuk 2.2. ‘programma van toetsing en examinering’ (pag. 25) moet het examenplan 

vervangen worden door bijgaand examenplan. 

http://www.rocmondriaan.nl/
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Examenplan Beroepsonderdeel 

Opleiding: Sport- en bewegingsleider  

Leerweg: BOL 

Crebo: 91390  

Cohort: 2010 (KD 2010) 

Kwalificerende 

eenheden 

werkprocessen competenties toetsvorm context onderwaarde tijdsduur periode 

Kerntaak 1 1.1  IJLNQT Proeve van 

Bekwaam -  

heid 

School/BPV Voldoende  Leerjaar 2 

of 3 1.2 BIKLQU 

1.3 CDFR 

1.4 EIJN 

Kerntaak 2  2.1  EJQR Proeve van 

Bekwaam -  

heid 

School/BPV Voldoende  Leerjaar 3 

2.2 IQT 

2.3 QU 

Kerntaak 3  3.1  CEQ Bewijsmap School/BPV Voldoende  Leerjaar 2 

en 3 3.2 KT 

3.3 JKLT 

3.4 IJRT 

3.5 DEGHIK 

3.6 K 

3.7 T 

3.9 DJ 
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Examenplan Beroepsonderdeel 

Opleiding: Sport- en bewegingscoördinator: BOS-medewerker 

Leerweg: BOL 

Crebo:  91400/402 

Cohort: 2010 (KD 2010) 

Kwalificerende 

eenheden 

werkprocessen competenties toetsvorm context onderwaarde tijdsduur periode 

Kerntaak 1 1.1  IJLNQT Proeve van 

Bekwaamheid 

School/BPV Voldoende  Leerjaar 2 

of 3 1.2 BIKLQU 

1.3 CDFR 

1.4 EIJN 

Kerntaak 2  2.1  EJQR Proeve van 

Bekwaamheid 

School/BPV Voldoende  Leerjaar 3 

2.2 IQT 

2.3 QU 

Kerntaak 3  3.1  CEQ Bewijsmap School/BPV Voldoende  Leerjaar 2 

en 3 3.2 KT 

3.3 JKLT 

3.4 IJRT 

3.5 DEGHIK 

3.6 K 

3.7 T 

3.9 DJ 

Kerntaak 3  3.8  EHJNX Praktijkexamen BPV Voldoende   Leerjaar 4 

Kerntaak 4  4.1  GHJKNQY Proeve van 

Bekwaamheid 

School/BPV Voldoende  Leerjaar 4 

4.2 EHJQ 

4.3 BIJQ 

Kerntaak 5  5.2  EJKQT Proeve van 

Bekwaamheid 

School/BPV Voldoende  Leerjaar 4 

5.3 BKLQT 

5.6 CDEFKU 
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Examenplan Beroepsonderdeel 

Opleiding: Sport- en bewegingscoördinator: Trainer/Coach 

Leerweg: BOL 

Crebo:  91400 / 404 

Cohort: 2010 (KD 2010) 

Kwalificerende 

eenheden 

werkprocessen competenties toetsvorm context onderwaarde tijdsduur periode 

Kerntaak 1 1.1  IJLNQT Proeve van 

Bekwaamheid 

School/BPV Voldoende  Leerjaar 2 

of 3 1.2 BIKLQU 

1.3 CDFR 

1.4 EIJN 

Kerntaak 2  2.1  EJQR Proeve van 

Bekwaamheid 

School/BPV Voldoende  Leerjaar 3 

2.2 IQT 

2.3 QU 

Kerntaak 3  3.1  CEQ Bewijsmap School/BPV Voldoende  Leerjaar 2 

of 3 3.2 KT 

3.3 JKLT 

3.4 IJRT 

3.5 DEGHIK 

3.6 K 

3.7 T 

3.9 DJ 

Kerntaak 3  3.8  EHJNX Praktijkexamen BPV Voldoende   Leerjaar 4 

Kerntaak 4  4.1  HJNQY Proeve van 

Bekwaamheid 

School/BPV Voldoende  Leerjaar 4 

4.2 EHJQ 

4.3 BJQ 

Kerntaak 5  5.1  ENRT Proeve van 

Bekwaamheid 

School/BPV Voldoende  Leerjaar 4 

5.2 EJKNQ 

5.4 BKLQR 

5.6 CDEFKU 
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Examenplan Beroepsonderdeel 

 

Opleiding: Sport- en bewegingscoördinator: Bewegingsagoog 

Leerweg: BOL 

Crebo:  91400 / 401 

Cohort: 2010 (KD 2010) 

Kwalificerende 

eenheden 

werkprocessen competenties toetsvorm context onderwaarde tijdsduur periode 

Kerntaak 1 1.1  IJLNQT Proeve van 

Bekwaamheid 

School/BPV Voldoende  Leerjaar 2 

of 3 1.2 BIKLQU 

1.3 CDFR 

1.4 EIJN 

Kerntaak 2  2.1  EJQR Proeve van 

Bekwaamheid 

School/BPV Voldoende  Leerjaar 3 

2.2 IQT 

2.3 QU 

Kerntaak 3  3.1  CEQ Bewijsmap School/BPV Voldoende  Leerjaar 2 

en 3 3.2 KT 

3.3 JKLT 

3.4 IJRT 

3.5 DEGHIK 

3.6 K 

3.7 T 

3.9 DJ 

Kerntaak 3  3.8  EHJNX Praktijkexamen BPV Voldoende   Leerjaar 4 

Kerntaak 4  4.1  HJNQY Proeve van 

Bekwaamheid 

School/BPV Voldoende  Leerjaar 4 

4.2 EHJQ 

4.3 BJQ 

Kerntaak 5  5.1  DEHJKLN Proeve van 

Bekwaamheid 

School/BPV Voldoende  Leerjaar 4 

5.2 EJKNQ 

5.5 BEKLQT 

5.6 CDEFKU 
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Examenplan Beroepsonderdeel 

 

Opleiding: Sport- en bewegingscoördinator: Operationeel sport- en 
bewegingsmanager 
                                                                        
Leerweg: BOL 

Crebo:  91400 / 91403 
 
Cohort: 2010 (KD 2010) 

Kwalificerende 
eenheden 

werkprocessen competenties toetsvorm context onderwaarde tijdsduur periode 

Kerntaak 1 1.1  IJLNQT PVB School/BPV Voldoende  Leerjaar 2 
of 3 1.2 BIKLQU 

1.3 CDFR 

1.4 EIJN 

Kerntaak 2  2.1  EJQR Proeve 
van 
Bekwaam -  
heid 

School/BPV Voldoende  Leerjaar 2 
of 3 2.2 IQT 

2.3 IQU 

Kerntaak 3 
 

 3.1  CEQ Bewijsmap School/BPV Voldoende  Leerjaar 2 
en 3 3.2 KT 

3.3 JKLT 

3.4 IJRT 

3.5 EGHIK 

3.6 K 

3.7 T 

3.9 DJ 

Kerntaak 3  3.8  EHJNX Praktijkexamen BPV Voldoende  Leerjaar 4 

Kerntaak 4 
 
en 
 
Kerntaak 6 

 4.1  HJNQY Proeve 
van 
Bekwaam -  
heid 
  

School/BPV 
 

Voldoende 
 

 Leerjaar 4 
 4.2 EHJQ 

4.3 BJQ 

 6.1  BCEQT 

6.2 EQRTY 

6.4 INX 

6.3 JKQ 
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In addendum 01-09-2011 moet het onderdeel diploma-eisen worden toegevoegd  

Diploma-eisen  

Het diploma van de opleiding Sport en Bewegingsleider wordt behaald, als: 

 Alle kerntaken beheerst worden.  
o Je beheerst kerntaak 1 als je de Proeve van Bekwaamheid met een voldoende hebt afgerond; 
o Je beheerst kerntaak 2 als je de Proeve van Bekwaamheid met een voldoende hebt afgerond; 
o Je beheerst kerntaak 3 als je de bewijsmap met een voldoende hebt afgerond. 

 De bpv met een voldoende is afgerond. Om een voldoende voor de BPV te behalen moet je alle 
vereiste stage-uren gemaakt hebben en moet je beroepshouding voldoende zijn beoordeeld.; 

 Als de resultaten voor Nederlands en rekenen kunnen worden gemeld. 

 Als je ontwikkeling hebt aangetoond  voor Leren, Loopbaan  en Burgerschap. 
 

Het diploma van de opleiding Sport en Bewegingscoördinator wordt behaald, als: 

 Alle kerntaken beheerst worden.  
o Je beheerst kerntaak 1 als je de Proeve van Bekwaamheid met een voldoende hebt afgerond; 
o Je beheerst kerntaak 2 als je de Proeve van Bekwaamheid met een voldoende hebt afgerond; 
o Je beheerst kerntaak 3 als je de bewijsmap en het praktijkexamen 3.8 met een voldoende hebt 

afgerond. 
o Je beheerst kerntaak 4 als je de Proeve van Bekwaamheid met een voldoende hebt afgerond; 
o Je beheerst kerntaak 5 als je de Proeve van Bekwaamheid met een voldoende hebt afgerond 

(trainer/coach, bewegingsagoog, BOS-medewerker) 
o Je beheerst kerntaak 6 als je de Proeve van Bekwaamheid met een  voldoende hebt afgerond 

(OSBM). 

 De bpv met een voldoende is afgerond. Om een voldoende voor de BPV te behalen moet je alle 
vereiste stage-uren gemaakt hebben en moet je beroepshouding voldoende zijn beoordeeld.; 

 Van de eindcijfers Nederlands en rekenen mag er één onvoldoende zijn (niet lager dan een 5), het 
andere eindcijfer moet tenminste een 6 zijn. 

 Als je  ten minste 3 van de 5 taalvaardigheden voor Engels voldoende afgesloten hebt op het 
vereiste ERK-niveau. 

 Als je ontwikkeling hebt aangetoond  voor Leren, Loopbaan  en Burgerschap.
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