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Toelichting op de wijziging
Aan het begin van de studie heb je een OER ontvangen met informatie over jouw opleiding.
Er is naderhand een wijziging opgetreden in de informatie over keuzedelen.
Paragraaf 1.4 Keuzedelen van de OER cohort 2017-2018, van de opleiding Sport- en bewegingsleider
met vaststellingsdatum 01-07-2017 komt hiermee te vervallen.
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1.4 Keuzedelen
Keuzedelen zijn een verrijking van je opleiding. Hiermee kun je je vakmanschap verbreden of
verdiepen of je voorbereiden op doorstroom naar een vervolgopleiding. Ga je doorstromen naar
niveau 4 dan kan je je keuzedelen meenemen. Keuzedelen zijn een verplicht onderdeel.
Het aanbod aan keuzedelen voor jouw opleiding bestaat uit:
Leerjaar 1 (verplicht): K0072 Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4). Dit keuzedeel wordt
pas in leerjaar 2 afgesloten.
Je kiest in leerjaar 2 en in leerjaar 3 een keuzedeel uit onderstaande keuzemogelijkheden:
K0288 Specifieke doelgroepen sport en bewegen
K0614 Topsportvaardigheden
K0825 Outdoor activiteiten
K0909 Instructeur dans/bewegen op muziek (Groepsles)
K0910 Instructeur fitness (Fitness A)
K0911 Instructeur gymnastiek
K0913 Instructeur overige sporten (Vechtsport)
K0914 Instructeur skiën
K0915 Instructeur snowboarden
K0918 Instructeur zwemonderwijs
K0937 Trainer-coach overige sporten (TC-3)
K0940 Trainer-coach voetbal
K0995 Outdoor instructeur
Je opleiding geeft in april 2018 aan wanneer je de keuze moet maken. Het door jou gekozen
keuzedeel gaat door als er minstens 10 deelnemers zijn. Als er meer aanmeldingen zijn dan 20 zal de
deelname worden bepaald door een loting.
Extra keuzedelen en keuzedelen uit een ander aanbod
Je kunt ook een verzoek indienen voor het volgen van extra keuzedelen. De voorwaarden en
mogelijkheden worden nog bekend gemaakt.
Het volgen van een keuzedeel uit het aanbod van een andere opleiding van het ROC is mogelijk. De
voorwaarden en mogelijkheden worden nog bekend gemaakt. Ook de overige informatie zoals hoe
en waar je een aanvraag kunt indienen.
De OER en dit addendum staan gepubliceerd op de portal van het ROC van Amsterdam.
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