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1. Voorwoord

Dit is de Opleidingsgids (in het MBO Onderwijs- en examenregeling) voor de Vakmanschapsroute-opleiding Sport 
en Recreatie van het Calvijn College en het ROC van Amsterdam. Deze Opleidingsgids is bedoeld voor leerlingen, 
maar bevat ook nuttige informatie voor ouders, docenten en andere geïnteresseerden. We informeren je hiermee 
over je opleiding en over algemene zaken die te maken hebben met je studie. 

Je vindt in deze Opleidingsgids informatie over de vakken die je volgt, de stageperiode, welke examens je moet 
doen en wanneer je die kunt afleggen. Hierdoor weet je wat je in een bepaalde periode te wachten staat en kan jij 
je hier goed op voorbereiden.

Actuele informatie zoals je rooster of de lokalen waar je les hebt, kan je vinden op de website van het Calvijn Col-
lege: http://www.calvijncollege.amsterdam/roosters-planning/roosters.

Is iets niet duidelijk of wil je meer weten? Dan kun je natuurlijk altijd terecht bij je studieloopbaanbegeleider.

Wij wensen je veel succes en plezier met je opleiding! 

Jolanda Hogewind, 
Directeur Calvijn College 

Daniël Jansen 
Opleidingsmanager Sport en Bewegen, ROC van Amsterdam,  College Zuid
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2. De Vakmanschapsroute: een toelichting

De Vakmanschapsroute is een bijzonder traject. Het betekent dat je tijdens je opleiding op het Calvijn College een 
route volgt die uiteindelijk leidt tot een mbo-2 diploma van het ROC van Amsterdam. De Vakmanschapsroute start 
in leerjaar 3 van het vmbo en duurt in principe drie jaar. Dat betekent dat je vanaf je start op het Calvijn College 
dus in totaal binnen vijf jaar je mbo-2 diploma haalt; dat is een jaar sneller dan wanneer je na een gewone vmbo-
basis opleiding naar het ROC gaat.

In de Vakmanschapsroute word je in leerjaar 3 van je vmbo-opleiding voorbereid op het volgen van de mbo-
opleiding. Vanaf leerjaar 4 ga je ook echt vakken volgen uit die mbo-opleiding. Het Calvijn College werkt hiervoor 
samen met het ROC van Amsterdam. Samen zorgen we ervoor dat je een goed programma volgt en dat je in drie 
jaar je mbo-diploma kan halen. Bij dit diploma krijg je ook een cijferlijst van de vmbo-vakken die je hebt behaald.

In principe krijg je al je onderwijs op het Calvijn College, maar het kan zijn dan je voor sommige onderdelen in leer-
jaar 5 een keer of verschillende keren naar een locatie van het ROC van Amsterdam gaat. Dit biedt je een mooie 
kans om de sfeer op die school te proeven en kan je helpen bij het maken van een goede keuze voor wat je na de 
Vakmanschapsroute gaat doen. Wij vinden het erg belangrijk om je te helpen bij het maken van die keuze: werken 
of verder studeren en een mbo-3 of mbo-4 diploma halen.

vmbo
1

MBO 2
diploma

vmbo
2

VMR

3
VMR

4
VMR

5

MBO

 3

werk
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3. De beroepengroep

Jouw opleiding Sport en Recreatie is een beroepsopleiding. Aan het einde van je opleiding moet je het beroep 
waar je voor opgeleid wordt kunnen uitoefenen en je moet als goede burger kunnen functioneren in de Neder-
landse samenleving. De onderwijsonderdelen die je in je opleiding krijgt, zijn hierop gericht. 

3.1 inhoud beroepengroep

Als je de opleiding Sport & Recreatie hebt afgerond kun je aan het werk als begeleider van sportieve en recrea-
tieve activiteiten. Je bent gastvrij en je kunt gasten/deelnemers op een leuke manier enthousiast maken om mee 
te doen aan sport- en spelactiviteiten. Je kunt hierbij denken aan:

•	 Werken in een sporthal

•	 Gastheer of vrouw bij sportverenigingen

•	 Sportevenementen begeleiden

•	 Fitnesscentra

•	 Indoor en outdoor centra voor sport en spel

•	 recreatiebedrijven, 

•	 zwembaden, 

•	 (attractie)parken.

Tijdens de opleiding en je stage kom je in aanraking met verschillende doelgroepen zoals  kleuters,  basisschool-
kinderen, leerlingen uit het voortgezet onderwijs en volwassenen. Je gaat over deze verschillende doelgroepen 
informatie krijgen en verzamelen. Voor de beroepspraktijkvorming (stage) betekent dit, dat je bij één of meerdere 
van deze doelgroepen stage gaat lopen. 

Als medewerker Sport en Recreatie assisteer je bij diverse werkzaamheden binnen een instelling. De kerntaken 
(belangrijkste taken) liggen vooral op het gebied van conciërgetaken, sporthal beheerstaken en  begeleiding van 
sport en spel activiteiten.

3.2 Verder studeren na je opleiding

Na de opleiding die je nu volgt, kun je bijvoorbeeld doorstromen naar deze vervolgopleiding op het ROC van Am-
sterdam:

•	 Sport en Bewegen (niveau 3)
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4. De structuur van de opleiding

4.1 Kwalificatiedossier 

Wat je precies moet kunnen binnen je toekomstige beroep, is vastgelegd in het kwalificatiedossier Medewerker 
sport & recreatie. Daarin staan de werksituaties en taken van jouw beroep en soortgelijke beroepen. Het onder-
wijsprogramma wordt dus niet zomaar samengesteld. Het onderwijs zorgt ervoor dat je straks voldoet aan alle 
eisen die aan jou gesteld worden als je begint met werken.

Jouw opleiding bestaat in leerjaar 5 uit: 

•	 Beroepsvak Sport & Recreatie

•	 Generieke MBO-vakken: Nederlands en rekenen

•	 Engels in de beroepscontext

•	 Loopbaan en burgerschap

•	 Beroepspraktijkvorming (BPV)

•	 Lichamelijke Opvoeding

•	 Keuzedeel Ondernemend gedrag

•	 Keuzedeel Lifeguard

•	 Keuzedeel Sportspecialisatie Basis (keuze uit Fitness of Voetbal)

4.2 Kerntaken en werkprocessen

In het kwalificatiedossier staan voor elk beroep verschillende kerntaken. Kerntaken zijn belangrijke werkzaamhe-
den die centraal staan in dat beroep. Elke kerntaak bestaat uit werkprocessen. De kerntaken en werkprocessen 
zijn beschreven in het kwalificatiedossier. In onderstaande tabel staan de kerntaken van jouw toekomstige beroep 
weergegeven. 

Kerntaak Werkproces

Basisdeel 

Voert dienstverlenende werkzaamheden uit •	 Bereidt werkzaamheden voor en stemt af

•	 Maakt ruimtes gebruiksklaar 

•	 Treedt op als aanspreekpunt 

•	 Voert eenvoudige administratieve werkzaamheden uit 

•	 Assisteert bij voorraadbeheer 

•	 Draagt bij aan een veilige situatie 

•	 Voert eenvoudige onderhouds- en herstelwerkzaamheden uit 

•	 Voert werkzaamheden uit gericht op voeding 

•	 Evalueert de werkzaamheden 

Profieldeel 

Assisteert bij activiteiten en evenementen •	 Assisteert bij de uitvoering 

•	 Begeleidt gasten / deelnemers

•	 Houdt toezicht
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4.3 Beroepsvak Sport en recreatie (basis- en profieldeel)

Het beroepsvak Sport & Recreatie bestaat uit drie onderdelen:

•	 Sport & Recreatie theorie: je doet hier de kennis op de nodig is voor jouw beroep. Onderwerpen zijn 
bijvoorbeeld het menselijk lichaam, het opbouwen van een sportles en het organiseren van een activiteit

•	 Sport & Recreatie praktijk: tijdens de praktijkuren ga je zelf aan de slag met verschillende sporten en 
spelvormen en oefen je met het organiseren en uitvoeren van activiteiten. De praktijkuren worden 
gecombineerd met het vak Lichamelijke Opvoeding.

•	 Extern sporten: tenslotte ga je wekelijks een sport beoefenen op een locatie buiten het Calvijn College. Zo 
doe je ervaring op met verschillende sporten en leer je sportlocaties kennen.

4.4 Kerntaken en werkprocessen

In het kwalificatiedossier staan voor elk beroep verschillende kerntaken. Kerntaken zijn belangrijke werkzaamhe-
den die centraal staan in dat beroep. Elke kerntaak bestaat uit werkprocessen. De kerntaken en werkprocessen 
zijn beschreven in het kwalificatiedossier. In onderstaande tabel staan de kerntaken van jouw toekomstige beroep 
weergegeven. 

4.5 generieke vakken: Nederlands en rekenen

Nederlands en rekenen zijn belangrijke vakken die je nodig hebt om je opleiding goed te kunnen volgen. Maar 
ook in je latere beroep en om goed te kunnen functioneren in de samenleving is het nodig dat je deze vakken 
goed beheerst. Dat vindt de overheid ook en daarom heeft zij bepaald wat de algemene eisen voor Nederlands en 
rekenen zijn. Ben je niet zo goed in taal of rekenen? Vraag bij je studieloopbaanbegeleider naar de mogelijkheden 
voor extra ondersteuning.

4.6 engels in de beroepscontext

In het 4e jaar ben je in periode 4 begonnen met Engels in de beroepscontext. Dit is een onderdeel van het kwalifi-
catiedossier binnen de opleiding Sport en Recreatie. In het 5e jaar rond je dit af op het Calvijn en leg je twee exa-
mens af op het ROC van Amsterdam, namelijk spreken en gesprekken voeren/luistervaardigheid.

4.7 Loopbaan en Burgerschap

Bij Loopbaan en Burgerschap wordt aandacht besteed aan je capaciteiten en motivatie, aan het plannen van je 
loopbaan, het zoeken naar een stage of baan en aan netwerken. Tijdens de opleiding leer je hoe jij je hierin verder 
kunt ontwikkelen. Je leert bijvoorbeeld om na te denken over datgene wat je wilt bereiken in je opleiding of je 
beroep en hoe je dit kunt bereiken. Daarnaast is het belangrijk dat je leert hoe je actief deel uit kunt maken van de 
Nederlandse samenleving. Daarbij kun je onder andere denken aan het maken van politieke keuzes, je rechten en 
plichten als werknemer en je gedragen als kritische consument. Al deze vaardigheden leer je bij het vak Loopbaan 
en Burgerschap. Om je diploma te kunnen behalen, moet je voldoen aan de eisen voor Loopbaan en Burgerschap 
en alle opdrachten hebben afgerond.

4.8 Keuzedelen

Keuzedelen zijn een verrijking van je opleiding. Hiermee kun je je vakmanschap verbreden of verdiepen of je 
voorbereiden op doorstroom naar een vervolgopleiding. Keuzedelen zijn een verplicht onderdeel van je mbo-
opleiding en je volgt beide keuzedelen in het 5e leerjaar. 

In het 5e jaar ga je vanaf periode 1 de een of twee keuzevakken volgen, namelijk Sportspecialisatie Basis Fitness 
of Voetbal (K0235) en/of het keuzedeel Ondernemend gedrag. Vanaf periode 3 start het tweede keuzedeel Life-
guard (K0234).

Bij het keuzedeel ondernemend gedrag (K0211) maak je verschillende opdrachten die je samenvoegt in een di-
gitaal portfolio. Met dit portfolio bewijs je dat je voldoende inspanning hebt verricht en voldoende geleerd hebt 
voor het vak LOB. Met de presentatie van het portfolio voldoe je aan de exameneisen voor het keuzedeel Onder-
nemend gedrag.
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Het keuzedeel Sportspecialisatie (Basis nr.1) Fitness is gericht op het assisteren bij instructie en begeleiding van 
sporters. Met dit keuzedeel specialiseer je je als medewerker sport en recreatie in een specifieke sport. In dit geval 
is dat fitness of voetbal. Het gaat er in dit keuzedeel om dat er geoefend wordt in het assisteren bij de instructie en 
begeleiding van sporters. 

Het keuzedeel Lifeguard .

De veiligheid van de bezoekers is binnen een zwembad erg belangrijk. Sinds enkele jaren heeft de zwembadbran-
che beschreven wat je, in het kader van de veiligheid, mag verwachten van zwembaden en de medewerkers. Als 
Lifeguard/Toezichthouder leer je de vaardigheden en kennis op het gebied van veiligheid, hygiëne, toezicht en 
hulpverlening in de praktijk toe te passen. Onderdeel van de opleiding is dan ook onder andere de praktijkproef 
Zwemmend Redden voor Lifeguards in Zwembaden. Daarnaast komt ook de rol van gastheer/ gastvrouw aan de 
orde. Je leert alles over het reilen en zeilen in een zwemaccommodatie. 

Voor beide keuzedelen kun je een officieel branche-certificaat ontvangen als je voldoet aan de exameneisen van 
de branche. Deelname hieraan is echter niet verplicht maar geeft je wel een voordeel op de arbeidsmarkt.

Je ontvangt gedurende leerjaar 5 informatie over de inhoud van deze keuzedelen en over de locatie waar deze 
keuzedelen worden aangeboden. 

4.9 Beroepspraktijkvorming

Om een beroep goed te leren moet je natuurlijk in de praktijk aan de slag. Een belangrijk deel van je opleiding 
loop je daarom stage bij een bedrijf of instelling. Het bedrijf of de instelling maakt met de school afspraken over 
wat je in de praktijk gaat leren en hoe je daarbij wordt begeleid. De school en het bedrijf of de instelling zorgen 
er samen voor, dat wat je op school en in de praktijk leert, op elkaar is afgestemd. Tijdens BPV doe jij enorm veel 
ervaring op en kunnen wij je prestaties in de praktijk boordelen. Wij ondersteunen en begeleiden je tijdens BPV en 
bespreken regelmatig jouw ervaringen en voortgang. In leerjaar 5 loop je het hele jaar 2 dagen in de week stage.

Stageovereenkomst 

De wet wil dat voor elke stage een aantal afspraken wordt gemaakt. De afspraken worden vastgelegd in de Stage-
overeenkomst. In deze overeenkomst staat wat je gaat leren in de praktijk, hoe je begeleid en beoordeeld wordt 
en door wie en hoe lang de stage duurt. Lees deze overeenkomst altijd goed door en als je het eens bent met de 
inhoud, dan onderteken je de overeenkomst. De school en het BPV-bedrijf of instelling moeten de Stageovereen-
komst ook ondertekenen. Pas als iedereen een handtekening heeft gezet, kun je aan de BPV beginnen. 

Praktijkboek met opdrachten

Tijdens je stage krijg je vanuit het beroepsvak Sport en Recreatie praktijkopdrachten mee die je moet maken op 
de stage. De opdrachten staan beschreven in het Praktijkboek. Jouw praktijkopleider beoordeelt hoe je deze prak-
tijkopdrachten hebt uitgevoerd. Alle opdrachten moeten voldoende zijn afgerond om je stage positief te kunnen 
afsluiten.

Verklaring Omtrent het gedrag

Bij bepaalde bedrijven is het hebben van een VOG wettelijk verplicht indien men daar wil werken of stage wil lo-
pen. Zonder VOG kun je niet toegelaten worden tot de BPV omdat bedrijven je dan niet mogen aannemen. Aan 
het begin van het schooljaar krijg je hierover schriftelijke informatie.
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5. Het onderwijsprogramma van je opleiding

5.1 Het programma

Elk studiejaar bestaat uit vier periodes. In het schooljaar 2018 – 2019 is de periode-indeling als volgt:

•	 Periode 1 10 september 2018 – 18 november 2018 (week 37 t/m week 46)

•	 Periode 2 19 november 2018 – 3 februari 2019 (week 47 t/m week 5)

•	 Periode 3 4 februari 2019 – 14 april 2019 (week 6  t/m week 15)

•	 Periode 4 15 april 2019 – 7 juli 2019 (week 16 t/m week 27)  

(Week 28 en 29 zijn afrondingsweken.)

In onderstaande tabel wordt per periode aangegeven welke vakken je volgt en hoeveel uur daarvoor is gepland. 
Let op: 1 lesuur is 30 minuten. Deze tabel wordt indien nodig aan het begin van iedere onderwijsperiode bijge-
steld. Informatie hierover vind je op de website van het Calvijn College.

Leerjaar 5

Vakken Uren per onderwijsperiode

1 2 3 4

Nederlands 4 4 4 4

Rekenen 4 4 4 4

Dienstverlening (voorbereiding proeve P3) 0 0 2 2

Beroepsvak theorie 2 2 0 0

Beroepsvak praktijk 8 4 4 0

Engels (samen met keuzedeel Engels HZW/FDV) 4 4 0 0

Verplicht keuzedeel Lifeguard 0 2 10 10

Verplicht keuzedeel Sportspecialisatie (fitness of voetbal) 6 6 6 6

BPV 32 32 16 16

Loopbaan en Burgerschap 2 2 2 2

Studieloopbaanbegeleiding 6 6 6 6

Keuzewerkuur 0 2 0 0

M.b.t. de onderwijslokaties

•	 Dienstverlening: Locatie Calvijn College, Docent Calvijn College Beroepsvak,

•	 Engels: Locatie Calvijn College, Docent Calvijn College (cluster met FDV/HZW/Kappers)

•	 Keuzedeel Lifeguard: Locatie Mirandabad, docent MBO Zuid

•	 Keuzedeel Fitness: Locatie USC, Docent MBO Zuid

•	 Beroepsvak: in P3: Locatie MBO Zuid, Docent Calvijn College en MBO Zuid



12 Opleidingsgids Vakmanschapsroute - leerjaar 5 - Sport en Recreatie - 2018 -2019

5.2 Begeleiding

Als leerling ben je zelf verantwoordelijkheid voor je studievoortgang, maar natuurlijk helpt je studieloopbaanbe-
geleider (SLB’er) je hierbij. Gedurende het jaar volgt de SLB’er jouw voortgang en kan je bij hem / haar terecht met 
vragen. Samen maak je aan het begin van het schooljaar een Persoonlijk OntwikkelPlan (POP), waarin je afspraken 
vastlegt over:

•	 je leerdoelen voor de beroepsvaardigheden

•	 wat je wilt bereiken in je persoonlijke ontwikkeling 

•	 de planning van jouw (leer)activiteiten voor de komende periode

Aan het eind van iedere periode kijk je samen met je SLB’er in de POP-week terug en stel je eventueel nieuwe doe-
len op. Het gaat om de vragen: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? 

5.3 meten van je studievoortgang    

Je ontvangt in iedere POP-week een overzicht van de voortgang van je studie. Je bespreekt deze in een gesprek 
met je SLB’er en ouders. Het Calvijn behoudt zich te allen tijde het recht voor leerlingen te verplichten tot het ver-
richten van extra inspanningen die ten goede komen aan hun vaardigheden/competenties/vakkennis.  

6. Het examenprogramma

In de Vakmanschapsroute doe je een aantal examens op vmbo-niveau en doe je daarnaast het volledige mbo-exa-
menprogramma. De examens vinden plaats in leerjaar 3, 4 en 5. In onderstaande tabel vatten we dit samen. Wat 
op het vmbo een schoolexamen heet, heet in het mbo een instellingsexamen. Centrale Examens zijn landelijke 
examens die iedere leerling in Nederland maakt.

Examen Vmbo of mbo Wanneer Hoe

CKV vmbo Leerjaar 3 Schoolexamen

Maatschappijleer vmbo Leerjaar 3 Schoolexamen

Nederlands vmbo Leerjaar 3 en 4 Centraal Examen en schoolexamens

Rekenen vmbo Leerjaar 4 Centraal Examen

Engels vmbo Leerjaar 3 en 4 Centraal Examen en schoolexamens

Engels in de beroepscontext mbo Leerjaar 4 en 5 Instellingsexamens

Lichamelijke Opvoeding vmbo Leerjaar 3 en 4 Schoolexamens

Beroepsvak basis- en profieldeel 
Sport en Recreatie

mbo Leerjaar 4 en 5 Instellingsexamens (praktijk)

Loopbaan en Burgerschap mbo Leerjaar 4 en 5 Instellingsexamen

BPV mbo Leerjaar 4 en 5 Praktijkopdrachten

Nederlands mbo Leerjaar 5 Centraal Examen en instellingsexamens

Rekenen mbo Leerjaar 5 Centraal Examen

Keuzedelen mbo Leerjaar 5 Instellingsexamens

De examens in bovenstaande tabel zijn summatief. Dat betekent dat ze meetellen voor het behalen van je diploma 
en dat ze het eindcijfer bepalen dat op je diploma (mbo) of cijferlijst (vmbo) komt. Naast deze summatieve exa-
mens maak je tijdens het schooljaar voor ieder vak ook formatieve toetsen. Deze toetsen zijn bedoeld om te kijken 
hoe je ervoor staat en om je goed voor te bereiden op de examens. Als je de toetsen voor een vak (gemiddeld) 
voldoende hebt gemaakt, heb je de kennis en vaardigheden die nodig zijn om het examen te kunnen halen. We 
lichten de summatieve examens die je in leerjaar 5 maakt hieronder verder toe. In de bijlage vind je een overzicht 
van alle examens en toetsen die je per vak moet maken.
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6.1 Nederlands

NEDERLANDS (mbo)

Naam examen Luisteren en Lezen 2F 

Examenvorm Centraal Examen - digitaal   

Periode van afname Leerjaar 5 – Periode 2 

Naam examen Schrijven 2F 

Examenvorm Instellingsexamen - schriftelijk   

Periode van afname Leerjaar 5 – Periode 2

Naam examen Spreken 2F 

Examenvorm Instellingsexamen - mondeling   

Periode van afname Leerjaar 5 – Periode 2

Naam examen Gesprekken 2F 

Examenvorm Instellingsexamen - mondeling   

Periode van afname Leerjaar 5 – Periode 2

Eindwaardering Het cijfer Schrijven-Spreken-Gesprekken is het gemiddelde van de cijfers voor Schrijven, 
Spreken en Gesprekken (op één decimaal door weglating van de overige decimalen). 

Het eindcijfer (een heel cijfer) voor Nederlands is het gemiddelde van het cijfer voor Lezen-
Luisteren en het cijfer voor Schrijven-Spreken-Gesprekken.

6.2 rekenen

REKENEN (mbo)

Naam examen Rekenen 2F

Examenvorm Centraal Examen - digitaal   

Periode van afname Leerjaar 5 - Periode 2

Eindwaardering Het eindcijfer is een heel cijfer. 

6.3 Beroepsvak basis- en profieldeel Sport en recreatie

BEROEPSVAK SPORT en RECREATIE (mbo)

Examenonderdeel Kerntaak 1

Examenvorm Instellingsexamen –  Proeve van Bekwaamheid 

In een simulatie omgeving op school en/of in de praktijk.

Periode van afname Leerjaar 5 – Periode 4    

Examenonderdeel Kerntaak 2

Examenvorm Instellingsexamen –  Proeve van Bekwaamheid 

In een simulatie omgeving op school en/of in de praktijk.

Periode van afname Leerjaar 5 – Periode 4    

Eindwaardering Basisdeel: Alle werkprocessen moeten minimaal met een voldoende zijn beoordeeld. In 
omschrijving Proeve van Bekwaamheid is per werkproces de onderwaarde aangegeven. 

Profieldeel: De student heeft de PvB (examen) behaald als hij het voorbereidingsverslag en 
de drie werkprocessen met minimaal een voldoende heeft afgesloten.

In de examenopdracht(en) is beschreven hoe ieder werkproces wordt beoordeeld, en hoe 
de eindbeoordeling van de kerntaak tot stand komt.  
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6.4 engels in de beroepscontext

ENGELS IN DE BEROEPSCONTEXT (mbo)

Naam examen Engels in de beroepscontext: spreken, gesprekken/luistervaardigheid

Examenvorm Instellingsexamens – schriftelijk en mondeling

Periode van afname Leerjaar 5 - Periode 2

Eindwaardering Om het diploma van de opleiding te behalen moet Engels met een voldoende zijn 
beoordeeld.

Als aan de minimale eisen voor beroepsgericht Engels is voldaan, dan geldt de 
eindbeoordeling van de Proeve van Bekwaamheid als eindbeoordeling van de kerntaak van 
het profieldeel Medewerker sport en recreatie.

6.5 Loopbaan en Burgerschap

LOOPBAAN & BURGERSCHAP (mbo)

Naam examen Routegesprek 2

Examenvorm Instellingsexamen - mondeling

Periode van afname Leerjaar 4 en 5 - Periode 4

Eindwaardering Zowel in leerjaar 4 als 5 wordt het vak Loopbaan & Burgerschap afgesloten met een 
routegesprek. Het routegesprek wordt beoordeeld met een onvoldoende, voldoende of 
goed. Je moet zowel in leerjaar 4 als 5 minimaal een voldoende behalen om te voldoen aan 
de eisen voor Loopbaan en Burgerschap.
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6.6 BPV

BPV (mbo)

Naam examen Praktijkopdrachten

Examenvorm Instellingsexamen – schriftelijk en praktijk

Periode van afname Leerjaar 5 - Periode 1, 2, 3 

Eindwaardering Om het diploma van de opleiding te behalen moet je voldoen aan de eisen voor de BPV. In 
leerjaar 5 moet je het hele jaar 2 dagen in de week stage lopen en de praktijkopdrachten 
moeten met een voldoende zijn beoordeeld. Hierbij wordt het oordeel van het stagebedrijf 
betrokken.

6.7 Keuzedelen

Keuzedelen (mbo)

Naam examen Afsluitend examen Ondernemend Gedrag

Examenvorm Instellingsexamen – presentatie van een digitaal portfolio

Periode van afname Leerjaar 5 - Periode 4

Naam examen Lifeguard

Examenvorm Instellingsexamens – praktijk en schriftelijk

Periode van afname Leerjaar 5 - Periode 4

Naam examen Sportspecialisatie Basis (Fitness of Voetbal)

Examenvorm Instellingsexamen – portfolio

Periode van afname Leerjaar 5 - Periode 4

Eindwaardering De resultaten van de keuzedelen tellen niet mee voor het behalen van het diploma. Wel 
wordt het resultaat vermeld op de resultatenlijst behorende bij het diploma. Indien een 
keuzedeel behaald is, wordt dit daarnaast vermeld op het diploma. Dit kan van nut zijn bij 
een vervolgopleiding of beroep. Je kunt in een vervolgopleiding ook vrijstelling vragen voor 
één of meerdere keuzedelen die je al hebt gevolgd.

Voor beide keuzedelen kan een officieel erkend certificaat behaald worden. Bij Lifeguard is 
dat het certificaat zrz voor zwembaden.
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6.8 Diplomering

Je bent geslaagd voor je mbo-opleiding als voldaan is aan onderstaande eisen.

Voor de vmbo-vakken:

•	 Je hebt de verplichte vmbo-examens voor Nederlands, Rekenen, Engels, Maatschappijleer, Lichamelijke 
Opvoeding en het kunstvak behaald en/of hier een voldoende of goed voor behaald

Voor de mbo-vakken:

•	 Elke kerntaak heeft als eindbeoordeling een voldoende of goed. 

•	 Het eindcijfer voor generiek Nederlands mag niet lager zijn dan een 5

•	 Er is deelgenomen aan het Centraal Examen rekenen

•	 Er is voldaan aan de inspanningsverplichting voor Loopbaan & Burgerschap

•	 Er is voldaan aan de eisen ten aanzien van de BPV

•	 Er is deelgenomen aan de examens van de keuzedelen volgens de eisen van de keuzeverplichting. 

De behaalde resultaten van rekenen en de keuzedelen worden vermeld op je mbo-resultatenlijst. Je ontvangt daarnaast 
een cijferlijst van je vmbo-vakken. Het cijfer voor rekenen en het resultaat van de keuzedelen telt vooralsnog niet mee 
voor het behalen van het diploma. Het moment dat rekenen en de keuzedelen meetellen in de slaag-/zakregels wordt 
door de overheid beslist. 

Let op: Bij studievertraging en plaatsing in een opleiding met een latere startdatum kunnen andere slaag-/zakregels 
gelden voor rekenen en de keuzedelen. 

6.9 Herkansingen

Mocht je een examen niet halen of niet kunnen maken, is er mogelijkheid om te herkansen. Voor de vmbo-examens 
geldt dat je één vak één maal mag herkansen. Voor de mbo-examens en -toetsen geldt dat een leerling automatisch 
recht heeft op een herkansing, indien het cijfer van het examen/de toets lager is dan een 5,5. Voor een extra herkansing 
moet toestemming worden gevraagd bij de examencommissie.

6.10 Vrijstellingen

Op basis van eerder behaalde resultaten in een vorige opleiding, kun je bij de teamexamencommissie (TEC) verzoeken 
om vrijstelling van examens. 

Vrijstellingsregeling beroepsspecifieke examens

De TEC kan op basis van eerder behaalde resultaten bij een erkende mbo-opleiding besluiten tot vrijstelling. De TEC 
houdt bij het verlenen van de vrijstelling rekening met de datum waarop het eerdere resultaat is behaald. 

Vrijstellingsregeling generieke examens

Indien je in een eerdere mbo-opleiding het examen behaald heb, kun je in aanmerking komen voor vrijstelling van deze 
examens. Dit geldt ook voor een student die examen heeft behaald in het havo of vwo en binnen twee studiejaren een 
(nieuwe) beroepsopleiding afrondt. 
De student vraagt bij de TEC een vrijstelling aan. De TEC stelt vast of de student in aanmerking komt voor vrijstelling. 
Het verlenen van vrijstelling is onder andere afhankelijk van of eerder behaalde examens gebaseerd zijn op de referen-
tieniveaus en de datum waarop het eerdere resultaat is behaald.  
Een 6 of hoger voor de rekentoets in het vmbo geeft recht op vrijstelling in het mbo, als de rekentoets is afgelegd op 
referentieniveau 3F(=havo niveau). Een vrijstelling voor Nederlandse taal en/of Engels op basis van resultaten in het 
vmbo is mogelijk als de onderdelen Nederlands en/of Engels in het vmbo zijn afgelegd op havoniveau of hoger.  
De TEC kan de aanvrager  informeren over de precieze voorwaarden. 
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Als met in achtneming van de wettelijke bepalingen aan een mbo-student een vrijstelling is verleend, maar de student 
loopt vervolgens (niet voorziene) studievertraging op, blijft de verleende vrijstelling  van kracht.

Vrijstellingsregeling examens keuzedeel

De TEC kan op basis van eerder behaalde resultaten van een keuzedeel bij een erkende mbo-opleiding besluiten tot 
vrijstelling. De TEC houdt bij het verlenen van de vrijstelling rekening met de datum waarop het eerdere resultaat is 
behaald. Er mag inhoudelijk geen overlap zijn met het basis of profieldeel van de kwalificatie waarop de student staat 
ingeschreven.

6.11 extraneus

Indien je de opleiding beëindigt zonder het diploma te hebben behaald, kun je een verzoek doen aan de teamexamen-
commissie (TEC) om de examens die nog niet zijn behaald opnieuw af te leggen. Indien de TEC inschat dat je een re-
delijke kans hebt om deze examens binnen een half jaar te behalen, kun je worden ingeschreven als examendeelnemer 
of extraneus. Je volgt dan geen onderwijs meer en hebt dus bijvoorbeeld ook geen recht meer op studiefinanciering of 
een ov-kaart.   
Je hebt als examendeelnemer of extraneus recht op één aanbieding per examen. 

6.12 examenreglement

Op de website van het ROC onder “Info voor studenten” vind je de jongste en geldende versie van het examenregle-
ment. 
In het examenreglement vind je informatie over onder andere de mogelijkheid om een klacht in te dienen, in beroep te 
gaan bij examens en een bindend studieadvies, verzoek tot inzage in gemaakt werk, verzoek tot aangepaste examine-
ring voor studenten met een handicap of chronische ziekte.
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Bijlage toetsoverzicht Vmr 5 S&r

Nederlands
   VaK Leerjaar NiVeau PeriODe SCHOOLjaar

Nederlands 5 Mbo2 1 2018-2019

THema / ONDerwerP exameN- Of TOeTSVOrm fOrmaTief Of SummaTief KerNTaaK CijferKOLOm magiSTer

De 0-meting Digitaal -

Begrijpend lezen Digitaal Formatief K6 B

Spreken/ gesprekken voeren Mondeling Formatief K7 B

Luisteren Digitaal Formatief K9 A

Schrijven Digitaal Formatief K2 A

   VaK Leerjaar NiVeau PeriODe SCHOOLjaar

Nederlands 5 Mbo2 2 2017-2018
THema / ONDerwerP exameN- Of TOeTSVOrm fOrmaTief Of SummaTief KerNTaaK CijferKOLOm magiSTer

Zakelijke brief Schriftelijk Formatief K1,2 B

Centraal examen lezen en luisteren Cito examen Summatief K6 C

Instellingsexamen schrijven ROC examens Summatief K1 C

Instellingsexamen spreken ROC examens Summatief K7 C

Instellingsexamen gesprekken voeren ROC examens Summatief K7 C

   VaK Leerjaar NiVeau PeriODe SCHOOLjaar

Nederlands 5 Mbo2 3 2017-2018
THema / ONDerwerP exameN- Of TOeTSVOrm fOrmaTief Of SummaTief KerNTaaK CijferKOLOm magiSTer

Grammatica Digitaal Formatief K2,3 A

Luisteren Digitaal Formatief K6 A

Begrijpend lezen Digitaal Formatief K6 B

Zakelijke brief Schriftelijk Formatief K1,2 B

   VaK Leerjaar NiVeau PeriODe SCHOOLjaar

Nederlands 5 Mbo2 4 2017-2018
THema / ONDerwerP exameN- Of TOeTSVOrm fOrmaTief Of SummaTief KerNTaaK CijferKOLOm magiSTer

Spreken/ gesprekken voeren Digitaal Formatief K7 B

Centraal examen lezen en luisteren Cito examen Summatief K6 C

Instellingsexamen schrijven ROC examens Summatief K1 C

Instellingsexamen spreken ROC examens Summatief K7 C

Instellingsexamen gesprekken voeren ROC examens Summatief K7 C
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Rekenen
VaK Leerjaar NiVeau PeriODe SCHOOLjaar

Rekenen 5 VMR 1 2018-2019

THema/ONDerwerP

BeSCHrijViNg eN wijze 

VaN afrONDeN exameN/ TOeTS KerNDOeL CijferKOLOm magiSTer

Rekenscan 1F

domein getallen, verhoudingen meten 
en meetkunde en verbanden

digitale toets formatief 3.3, 3.4, 3.5, 
3.6

A1

Rekenscan 2F 
verhoudingen  

Rekenscan 2F 
getallen

digitale toets formatief 3.4 A2

Rekenscan 2F 
meetkunde

Rekenscan 2F 
verbanden

digitale toets formatief 3.5,3.6 A3

I-pad/boek na kijken motivatie en het 
gedrag 

Schriftelijk/digitaal formatief A4

MBO Examentraining 2F 

FACET domein getallen, verhoudingen 
meten en meetkunde en verbanden

digitale toets formatief 3.3, 3.4, 3.5, 
3.6

B1

VaK Leerjaar NiVeau PeriODe SCHOOLjaar

Rekenen 5 VMR 2 2018-2019

THema/ONDerwerP

BeSCHrijViNg eN wijze 

VaN afrONDeN exameN/ TOeTS KerNDOeL CijferKOLOm magiSTer

Oude examens maken I (FACET) digitale toets formatief 22 t/m 26 A5

Oude examens maken II 
(FACET)

digitale toets formatief 22 t/m 26 A6

motivatie en het gedrag observatie formatief A7

MBO Examentraining 2F 

FACET domein getallen, verhoudingen 
meten en meetkunde en verbanden

digitale toets formatief 3.3, 3.4, 3.5, 
3.6

B2

Rekentoets 1 (Centrale Examen) domein 
getallen, verhoudingen meten en 
meetkunde en verbanden

Digitale toets summatief 3.3, 3.4, 3.5, 
3.6

C1
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VaK Leerjaar NiVeau PeriODe SCHOOLjaar

Rekenen 5 VMR 3 2018-2019

THema/ONDerwerP

BeSCHrijViNg eN wijze 

VaN afrONDeN exameN/ TOeTS KerNDOeL CijferKOLOm magiSTer

Rekenscan 2F 

domein getallen, verhoudingen meten 
en meetkunde en verbanden

digitale toets formatief 3.3, 3.4, 3.5, 
3.6

A8

Eindtoets 2F versie 2 
getallen

Eindtoets 2F versie 2 
verhoudingen

Schriftelijk/digitale 
toets 

formatief 3.3,3.4 A9

Eindtoets 2F versie 2 
meetkunde

Eindtoets 2F versie 2  
verbanden

Schriftelijk/digitale 
toets 

formatief 3.5,3.6 A10

I-pad/boek na kijken motivatie en het 
gedrag 

observatie formatief A11

MBO Examentraining 2F 

FACET domein getallen, verhoudingen 
meten en meetkunde en verbanden

digitale toets formatief 3.3, 3.4, 3.5, 
3.6

B3

VaK Leerjaar NiVeau PeriODe SCHOOLjaar

Rekenen 5 VMR 4 2018-2019

THema/ONDerwerP

BeSCHrijViNg eN wijze 

VaN afrONDeN exameN/ TOeTS KerNDOeL CijferKOLOm magiSTer

Oude examens maken III (FACET) digitale toets formatief 3.3, 3.4, 3.5, 
3.6

A12

Oude examens maken IV 
(FACET)

digitale toets formatief 3.3, 3.4, 3.5, 
3.6

A13

MBO Examentraining 2F 

FACET domein getallen, verhoudingen 
meten en meetkunde en verbanden

digitale toets formatief 3.3, 3.4, 3.5, 
3.6

B4

Rekentoets 2 (Centrale Examen) domein 
getallen, verhoudingen meten en 
meetkunde en verbanden

Digitale toets summatief 3.3, 3.4, 3.5, 
3.6

C2
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Loopbaan en Burgerschap

VaK Leerjaar 5 NiVeau PeriODe SCHOOLjaar

Loopbaan en Burgerschap 5 MBO2 1 2018-2019

THema/ONDerwerP

BeSCHrijViNg eN wijze 

VaN afrONDeN

BrON/HuLPmiDDeL 

(meTHODe, eNz.). KerNDOeL CijferKOLOm magiSTer

De kern van burgerschap

Thema 1: Burgerschap

Thema 2: Rechten

Met opdrachten 
(schriftelijk en digitaal) 

Kerntaak 1 en 2  + 3-7: 

eigen ontwikkeling en 
loopbaan 

Boek en werkboek

Opdrachten die op de 
website staan en op de 
aftekenlijst:

1,2

3-7

F A1

Wereldburgerschap

Thema 1: Nederland en de wereld

Met opdrachten 
(schriftelijk en digitaal) 

Kerntaak 8 en 9

Boek en werkboek

Opdrachten die op de 
website staan en op de 
aftekenlijst:

8 en 9 F A2

Toets over de kern van burgerschap

Aftekenlijst in orde?

Portfolio (digitaal)!

evaluatie opdracht  

In portfolio

Toets

Opdrachten die op de 
website staan en op de 
aftekenlijst:

Bv: Krantartikel, 
boekpopdracht, 
vergrootglasopdracht

F B1

VaK Leerjaar NiVeau PeriODe 2 SCHOOLjaar

Loopbaan en Burgerschap 5 MBO2 2 2018-2019

THema/ONDerwerP

BeSCHrijViNg eN wijze 

VaN afrONDeN

BrON/HuLPmiDDeL 

(meTHODe, eNz.). KerNDOeL CijferKOLOm magiSTer

Wereldburgerschap

Thema2:Levensbeschouwing

Hoofdstuk 1: Kijk op het leven

Hoofdstuk 2: Wereldreligies

Met opdrachten 
(schriftelijk en digitaal)

Kerntaak 8 en 9

Boek en werkboek

Opdrachten die op de 
website staan en op de 
aftekenlijst:

8 en 9

F A3

F A4

Presentatie: Kijk op het leven en 
wereldreligies

(eigen verhaal)

Presentatie geven

Kerntaak 8 en 9

In portfolio. 

Prezi/PP presentatie F B2
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VaK Leerjaar NiVeau PeriODe SCHOOLjaar

Loopbaan en Burgerschap 5 MBO2 3 2018-2019

THema/ONDerwerP

BeSCHrijViNg eN wijze 

VaN afrONDeN

BrON/HuLPmiDDeL 

(meTHODe, eNz.). KerNDOeL CijferKOLOm magiSTer

Wereldburgerschap en milieu 

Milieuproblemen

Broeikaseffect

Duurzaamheid

Mondiaal karakter 

Preventie en gedrag

Met opdrachten 
(schriftelijk en digitaal)

Extra kerntaak 
(toegevoegde 
kerntaak)

Opdrachten die op de 
website staan en op de 
aftekenlijst:

Bv: Krantartikel, 
boekpopdracht, 
vergrootglasopdracht Extra: 10

F A5

F A6

Project (Milieu)

Gezamenlijk programma in Speak Up/
Next!

Voorbereiding 
en uitvoering van 
programma: discussie 
etc. in Speak Up rond 
dit thema. 

Verslag in portfolio. 

Nader te bepalen. F B3

VaK Leerjaar 5 NiVeau PeriODe 4 SCHOOLjaar

Loopbaan en Burgerschap 5 MBO2 4 2018-2019

THema/ONDerwerP

BeSCHrijViNg eN wijze 

VaN afrONDeN

BrON/HuLPmiDDeL 

(meTHODe, eNz.). KerNDOeL CijferKOLOm magiSTer

Herhalingsperiode 

Alle opdrachten van aftekenlijst zijn 
afgerond

Kerntaak 1 t/m 9 + milieu

Projecten 

Digitale portfolio in orde

Met opdrachten 
(schriftelijk en digitaal)

Kerntaak 1 t/m 9 + 
milieu

Boek en werkboek

Opdrachten die op de 
website staan en op de 
aftekenlijst:

Bv: Krantartikel, 
boekpopdracht, 
vergrootglasopdracht

1 t/m 9

F A7

F A8

Routegesprek 2 Routegesprek 2

Beoordeling in 
portfolio. 

Routegesprek formulier S B4
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Keuzedeel
   VaK Leerjaar NiVeau PeriODe SCHOOLjaar

Sport & Recreatie VMR 5 mbo 1 2018 - 2019

THema / ONDerwerP exameN- Of TOeTSVOrm fOrmaTief Of SummaTief KerNTaaK CijferKOLOm magiSTer

Lesgeven aan elkaar (les deel) Praktisch Formatief 1 en 2 A

Videofeedback kunnen geven Praktisch Formatief 1 en 2 A

   VaK Leerjaar NiVeau PeriODe SCHOOLjaar

Sport & Recreatie VMR 5 mbo 2 2018 - 2019
THema / ONDerwerP exameN- Of TOeTSVOrm fOrmaTief Of SummaTief KerNTaaK CijferKOLOm magiSTer

Lesgeven aan elkaar (hele les) Praktisch Formatief 1 en 2 A

Presentatie geven over bedrijfsidee Schriftelijk/Praktisch Formatief 1 en 2 A

   VaK Leerjaar NiVeau PeriODe SCHOOLjaar

Sport & Recreatie VMR 5 mbo 3 2018 - 2019
THema / ONDerwerP exameN- Of TOeTSVOrm fOrmaTief Of SummaTief KerNTaaK CijferKOLOm magiSTer

Sportdag organiseren Schriftelijk/Praktisch Formatief 1 en 2 A

   VaK Leerjaar NiVeau PeriODe SCHOOLjaar

Sport & Recreatie VMR 5 mbo 4 2018 - 2019
THema / ONDerwerP exameN- Of TOeTSVOrm fOrmaTief Of SummaTief KerNTaaK CijferKOLOm magiSTer

Proeve van Bekwaamheid Kerntaak 1 Praktijk Summatief 1 B

Proeve van Bekwaamheid Kerntaak 2 Praktijk Summatief 2 B

   VaK Leerjaar NiVeau PeriODe SCHOOLjaar

BPV Sport & Recreatie VMR 5 mbo 1 2018 - 2019

THema / ONDerwerP exameN- Of TOeTSVOrm fOrmaTief Of SummaTief KerNTaaK CijferKOLOm magiSTer

Praktijkopdracht 1

Stagebedrijf

Praktisch Formatief 1 en 2 A

Praktijkopdracht 2

In kaart brengen van de beginsituatie

Praktisch Formatief 1 en 2 A

   VaK Leerjaar NiVeau PeriODe SCHOOLjaar

Sport & Recreatie VMR 5 mbo 2 2018 - 2019
THema / ONDerwerP exameN- Of TOeTSVOrm fOrmaTief Of SummaTief KerNTaaK CijferKOLOm magiSTer

Praktijkopdracht 3

Verzamelen van gegevens in opdracht 
van leidinggevende

Praktisch Formatief 1 en 2 A

   VaK Leerjaar NiVeau PeriODe SCHOOLjaar

Sport & Recreatie VMR 5 mbo 3 2018 - 2019
THema / ONDerwerP exameN- Of TOeTSVOrm fOrmaTief Of SummaTief KerNTaaK CijferKOLOm magiSTer

Praktijkopdracht 4

Bijdrage leveren aan de 
ledenadministratie

Praktisch Formatief 1 en 2 A

Praktijkopdracht 5

Assisteren bij een 
sportstimuleringsactiviteit

Praktisch Formatief 1 en 2 A

   VaK Leerjaar NiVeau PeriODe SCHOOLjaar

Sport & Recreatie VMR 5 mbo 4 2018 - 2019
THema / ONDerwerP exameN- Of TOeTSVOrm fOrmaTief Of SummaTief KerNTaaK CijferKOLOm magiSTer

Praktijkopdracht 6

Eindverslag

Praktisch Formatief 1 en 2 A
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   VaK Leerjaar NiVeau PeriODe SCHOOLjaar

Engels VMR 5 S&R
Nu Engels 2/3 B

Mbo A2 1 2018-2019

THema / ONDerwerP exameN- Of TOeTSVOrm fOrmaTief Of SummaTief KerNDOeL CijferKOLOm magiSTer

Nu Engels: 

Introducing yourself

Talks and conversations 

Spreekvaardigheid 
Spreken en 
gesprekken

Luistervaardigheid 

Formatief Spreekvaardiheid A2

Luistervaardigheid A2

B

Nu Engels:

Conversation

TV and radio

Spreekvaardigheid

Spreken en 
gesprekken

Luistervaardigheid

Formatief Spreekvaardigheid A2

Luistervaardigheid A2

B

Nu Engels:

Speaking

Instructions

Spreekvaardigheid

Spreken en 
gesprekken

Luistervaardigheid

Formatief Spreekvaardigheid A2

Luistervaardigheid A2

B

NEXT  opdr.1 Vlog maken op stage 
plek. 5 min. 

A3 

   VaK Leerjaar NiVeau PeriODe SCHOOLjaar

Engels VMR 5 S&R
Nu Engels 2/3/B

mbo 2 2018-2019

THema / ONDerwerP exameN- Of TOeTSVOrm fOrmaTief Of SummaTief KerNDOeL CijferKOLOm magiSTer

Nu Engels: 

Exam Preparation Talking and 
presenting

Spreekvaardigheid

Spreken en 
gesprekken

Luistervaardigheid

Formatief Spreekvaardiheid A2

Luistervaardigheid A2

B

Nu Engels:

Exam Preparation Talking and 
presenting

Spreekvaardigheid

Spreken en 
gesprekken

Luistervaardigheid

Formatief Spreekvaardiheid A2

Luistervaardigheid A2

B

Nu Engels:

Exam Preparation Talking and 
presenting

Spreekvaardigheid

Spreken en 
gesprekken

Luistervaardigheid

Formatief Spreekvaardiheid A2

Luistervaardigheid A2

B

Instellingsexamen schrijven Schriftelijk Summatief Luistervaardigheid A2 C 

Instellingsexamen spreken Mondeling Summatief Mondelinge 
taalvaardigheid A1

C 

Instellingsexamen gesprekken 
voeren

Mondeling Summatief Mondelinge 
taalvaardigheid A2

C 

NEXT opdr. 2 Vrijheidslezing 
bijwonen + Engels 
verslag. 
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   VaK Leerjaar NiVeau PeriODe SCHOOLjaar

Keuzedeel Lifeguard VMR 5 mbo 3 en 4 2018-2019
THema / ONDerwerP exameN- Of TOeTSVOrm fOrmaTief Of SummaTief KerNDOeL CijferKOLOm magiSTer

Portfolio opdrachten 1, 2 en 4  t/m 9: 
veilig en aangenaam

Praktijk en schriftelijk Summatief D1-K1-W1 C

Portfolio opdracht 3: hygiëne Praktijk en schriftelijk Summatief D1-K1-W1 C

Portfolio opdrachten 10 en 11: 
bewegingsactiviteiten/

Zwemonderwijs en EHBO/reanimatie

Praktijk en schriftelijk Summatief D1-K1-W1 C

   VaK Leerjaar NiVeau PeriODe SCHOOLjaar

Keuzedeel Fitness
Onder voorbehoud

VMR 5 Mbo S&R 1 2018-2019

THema / ONDerwerP exameN- Of TOeTSVOrm fOrmaTief Of SummaTief KerNDOeL CijferKOLOm magiSTer

Portfolio opdrachten maken Schriftelijk/Praktisch Formatief 1 en 2 A

   VaK Leerjaar NiVeau PeriODe SCHOOLjaar

Keuzedeel Fitness VMR 5 mbo 2 2018-2019
THema / ONDerwerP exameN- Of TOeTSVOrm fOrmaTief Of SummaTief KerNDOeL CijferKOLOm magiSTer

Portfolio opdrachten maken Schriftelijk/Praktisch Formatief 1 en 2 A

   VaK Leerjaar NiVeau PeriODe SCHOOLjaar

Keuzedeel Fitness VMR 5 mbo 3 2018-2019
THema / ONDerwerP exameN- Of TOeTSVOrm fOrmaTief Of SummaTief KerNDOeL CijferKOLOm magiSTer

Portfolio opdrachten maken Schriftelijk/Praktisch Formatief 1 en 2 A

   VaK Leerjaar NiVeau PeriODe SCHOOLjaar

Keuzedeel Fitness VMR 5 mbo 4 2018-2019
THema / ONDerwerP exameN- Of TOeTSVOrm fOrmaTief Of SummaTief KerNDOeL CijferKOLOm magiSTer

Praktijkexamen Praktisch Summatief 1 en 2 B

Theorie-examen Schriftelijk Summatief 1 en 2 B




