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Vastgesteld op 01-07-2019  

 

 

door ……………………………. 

 

 

Namens de directie van het MBO College Zuid 

 

 
 
 
 
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 paragrafen over keuzedelen, kwalificatiedossier,  
kerntaken, werkprocessen (Basis- en profieldeel) en beroepsgerichte examinering. 
 
Het uitstroomcrebo 25413 is toegevoegd. Dit is aangepast op het voorblad, in de voetnoot, in 
paragraaf 1.2, 1.3 en 2.1 van de OER cohort 2017-2018. 
De informatie over keuzedelen is in dit addendum ook aangepast. Dit betreft paragraaf 1.4 en 2.5. 
 
Het voorblad, de voetnoot, paragraaf 1.2 Kwalificatiedossier, 1.3 Kerntaken en werkprocessen, 1.4 
Keuzedelen, 2.1 Beroepsgerichte examinering en 2.5  Keuzedelen van de OER cohort 2017-2018, van 
de opleiding Sport- en bewegingscoördinator met vaststellingsdatum 01-07-2017 komen hiermee te 
vervallen.  
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1.2  Kwalificatiedossier  
 

De inhoud van de opleiding voor je beroep en de bijbehorende groep van beroepen is vastgelegd in 

een “kwalificatiedossier”. Je kunt het kwalificatiedossier van jouw opleiding vinden op 

http://kwalificaties.s-bb.nl/. 

In een kwalificatiedossier is beschreven wat de eisen zijn die de overheid stelt. Alle scholen in 

Nederland moeten zich houden aan deze eisen. Deze eisen per opleiding noemen we een 

kwalificatie. Iedere kwalificatie heeft een eigen code, genaamd crebocode. 

De volgende kwalificaties uit het kwalificatiedossier Sport- en bewegingscoördinator worden in deze 

studiewijzer beschreven: 

Naam kwalificatie Crebocode niveau Duur 
opleiding 

Coördinator buurt, onderwijs en sport 25411 4 3*  

Coördinator sport- en bewegingsagogie 25412 4 3* 

Coördinator sport, bewegen en gezondheid 25413 4 3* 

*Het leerproces van de student staat centraal, dat betekent dat een student kan vertragen ten 
opzichte van het reguliere programma.  
 
 

1.3 Kerntaken en werkprocessen  
 
In het kwalificatiedossier zijn voor elk beroep (ook wel profiel genoemd) verschillende kerntaken en 

werkprocessen beschreven. Kerntaken zijn belangrijke werkzaamheden die centraal staan binnen dat 

beroep. Elke kerntaak bestaat uit een aantal werkprocessen. Er zijn kerntaken en werkprocessen 

voor het basisdeel (B) en het profieldeel (P) beschreven.  

In onderstaande tabel zijn de kerntaken en de werkprocessen voor jouw opleiding weergegeven:  

Basis 

Kwalificatie Sport en Bewegingscoördinator 

 

B1-K1  Aanbieden van SB-activiteiten 

B1-K1-W1 Bereidt SB-activiteiten voor 

B1-K1-W2 Voert SB-activiteiten uit 

B1-K1-W3 Coacht en begeleidt SB-deelnemers 

B1-K1-W4 Beoordeelt het vaardigheidsniveau van SB-deelnemers 

 

B1-K2  Organiseren en uitvoeren van wedstrijden, toernooien of 
evenementen 

B1-K2-W1 Stelt een plan op voor een wedstrijd, toernooi of evenement 

B1-K2-W2 Bereidt een wedstrijd, toernooi of evenement voor 

B1-K2-W3 Voert een wedstrijd, toernooi of evenement uit 

 

B1-K3  Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken 

B1-K3-W1 Werft en informeert SB-deelnemers 

B1-K3-W2 Stemt de werkzaamheden af 

B1-K3-W3 Past EHBSO en reanimatie toe 

http://kwalificaties.s-bb.nl/
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B1-K3-W4 Verricht beheer- en onderhoudstaken 

B1-K3-W5 Voert front- en backofficewerkzaamheden uit 

B1-K3-W6 Onderhoudt contacten met relevante personen en organisaties 

B1-K3-W7 Werkt aan de eigen deskundigheid 

B1-K3-W8 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg 

B1-K3-W9 Evalueert de SB-werkzaamheden 

 
Profiel 2 

Kwalificatie Coördinator buurt, onderwijs en sport 

Crebocode 25411 

 

P2-K1  Aanbieden van SB-programma in samenwerking met buurt-onderwijs-
sport 

P2-K1-W1 Doet voorstellen om aan te sluiten bij de doelen van de betrokken 
partijen 

P2-K1-W2 Stelt een SB-programma voor de BOS-driehoek op 

P2-K1-W3 Voert SB-activiteiten uit binnen de BOS-driehoek 

P2-K1-W4 Toets de voortgang van het SB-programma 

 

P2-K2  Coördineren en uitvoeren van SB-projecten 

P2-K2-W1 Stelt een projectplan op voor een SB-project 

P2-K2-W2 Bereidt het SB-project voor 

P2-K2-W3 Voert het SB-project uit 

P2-K2-W4 Voert coördinerende taken uit 

P2-K2-W5 Voert beleidsondersteunende taken uit 

 
Profiel 3 

Kwalificatie Coördinator sport, bewegen en gezondheid 

Crebocode 25413 

 

P3-K1  Aanbieden van een SB-programma voor een gezonde(re) leefstijl 

P3-K1-W1 Stelt de beginsituatie en de doelen vast 

P3-K1-W2 Stelt een programma voor een gezonde(re) leefstijl op 

P3-K1-W3 Werkt aan structureel behoud van de gezonde leefstijl 

 

P3-K2  Coördineren en uitvoeren van SB-projecten 

P3-K2-W1 Stelt een projectplan op voor een SB-project 

P3-K2-W2 Bereidt het SB-project voor 

P3-K2-W3 Voert het SB-project uit 

P3-K2-W4 Voert coördinerende taken uit 

P3-K2-W5 Voert beleidsondersteunende taken uit 
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Profiel 4 

Kwalificatie Coördinator sport- en bewegingsagogie 

Crebocode 25412 

 

P4-K1  Aanbieden van een SB-programma op basis van een 
ondersteuningsplan 

P4-K1-W1 Stelt vast welke SB-activiteiten mogelijk zijn 

P4-K1-W2 Stelt een agogisch SB-programma op 

P4-K1-W3 Biedt agogische SB-activiteiten aan 

P4-K1-W4 Monitort het bereiken van de doelen 

 

P4-K2  Coördineren en uitvoeren van SB-projecten 

P4-K2-W1 Stelt een projectplan op voor een SB-project 

P4-K2-W2 Bereidt het SB-project voor 

P4-K2-W3 Voert het SB-project uit 

P4-K2-W4 Voert coördinerende taken uit 

P4-K2-W5 Voert beleidsondersteunende taken uit 

 
Profiel 5 

Kwalificatie Coördinator sportinstructie, training en coaching 

Crebocode 25414 

 

P5-K1  Aanbieden van SB-programma om prestaties en/of beleving te 
optimaliseren 

P5-K1-W1 Stelt de doelen van het individu of team vast 

P5-K1-W2 Stelt een SB-programma op 

P5-K1-W3 Verzorgt trainingen, instructie en coacht 

P5-K1-W4 Herkent talenten in de SB-omgeving 

P5-K1-W5 Voert coördinerende taken uit 

P5-K1-W6 Voert beleidsondersteunende taken uit 

 

P5-K2  Coördineren en uitvoeren van SB-projecten 

P5-K2-W1 Stelt een projectplan op voor een SB-project 

P5-K2-W2 Bereidt het SB-project voor 

P5-K2-W3 Voert het SB-project uit 

 
 

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.  
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Je kiest in leerjaar 2 en in leerjaar 3 een keuzedeel uit onderstaande keuzemogelijkheden: 
K0102 Sportmassage (tot 1 aug 2019)/ K1110 Sportmassage (vanaf 1 aug 2019)  
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 
K0943 Verdieping instructeur (Fitness B) 
K0995 Outdoor instructeur 
 
Daarnaast kies je in leerjaar 3 ook nog uit een van onderstaande keuzedelen:  
K0080 Oriëntatie op ondernemerschap 
K0125 Voorbereiding hbo 
 
Je opleiding geeft in april 2019 aan wanneer (voor welke datum) 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.  
 
 

2.1 beroepsgerichte examinering  
 

Basis 

Kerntaak B1-K1 Aanbieden van SB-activiteiten Cesuur WG 

Examenonderdeel Aanbieden van SB-activiteiten    

   Examenvorm Proeve van Bekwaamheid Voldoende 100% 

   Plaats van afname In een simulatieomgeving op school en/of in de 
praktijk  

  

   Periode van afname 8   

Eindwaardering 
kerntaak 1 (B1) 

Alle werkprocessen moeten minimaal met een voldoende zijn 
beoordeeld. In omschrijving Proeve van Bekwaamheid is per werkproces 
de onderwaarde aangegeven.   
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Kerntaak B1-K2 Organiseren en uitvoeren van wedstrijden, 
toernooien of evenementen  

Cesuur WG 

Examenonderdeel Organiseren en uitvoeren van wedstrijden, 
toernooien of evenementen 

  

   Examenvorm Proeve van Bekwaamheid Voldoende  100% 

   Plaats van afname In een simulatieomgeving op school en/of in de 
praktijk  

  

   Periode van afname 8   

Eindwaardering 
kerntaak 2 (B1) 

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

 

Kerntaak B1-K3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden 
taken  

Cesuur WG 

Examenonderdeel 
 

Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden 
taken 

  

   Examenvorm Portfolio en eindgesprek Voldoende  100% 

   Plaats van afname In een simulatieomgeving op school en/of in de 
bpv  

  

   Periode van afname 8    

Eindwaardering 
kerntaak 3 (B1) 

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

 

Profiel Coördinator buurt, onderwijs en sport 

Kerntaak P2-K1 Aanbieden van SB-programma in samenwerking 
met buurt-onderwijs-sport  

Cesuur WG 

Examenonderdeel Aanbieden van SB-programma in samenwerking 
met buurt-onderwijs-sport 

  

   Examenvorm Proeve van Bekwaamheid Voldoende  100% 

   Plaats van afname Op school of in de bpv    

   Periode van afname 11   

Eindwaardering 
kerntaak 1 (P2) 

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

 

Kerntaak P2-K2 Coördineren en uitvoeren van SB-projecten  Cesuur WG 

Examenonderdeel Coördineren en uitvoeren van SB-projecten   

   Examenvorm Proeve van Bekwaamheid Voldoende  100% 

   Plaats van afname Op school of in de bpv    

   Periode van afname 11   

Eindwaardering 
kerntaak 2 (P2) 

Alle werkprocessen moeten minimaal met een voldoende zijn 
beoordeeld. In omschrijving Proeve van Bekwaamheid is per werkproces 
de onderwaarde aangegeven.   
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Profiel Coördinator sport, bewegen en gezondheid 

Kerntaak P3-K1 Aanbieden van een SB-programma voor een 
gezonde(re) leefstijl  

Cesuur WG 

Examenonderdeel Aanbieden van een SB-programma voor een 
gezonde(re) leefstijl 

  

   Examenvorm Proeve van Bekwaamheid Voldoende 100% 

   Plaats van afname Op school of in de bpv    

   Periode van afname 11   

Eindwaardering 
kerntaak 1 (P3) 

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

 

Kerntaak P3-K2 Coördineren en uitvoeren van SB-projecten  Cesuur WG 

Examenonderdeel 
 

Coördineren en uitvoeren van SB-projecten   

   Examenvorm Proeve van Bekwaamheid Voldoende 100% 

   Plaats van afname Op school of in de bpv    

   Periode van afname 11   

Eindwaardering 
kerntaak 2 (P3) 

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

 

Profiel Coördinator sport- en bewegingsagogie 

Kerntaak P4-K1 Aanbieden van een SB-programma op basis van 
een ondersteuningsplan  

Cesuur WG 

Examenonderdeel Aanbieden van een SB-programma op basis van 
een ondersteuningsplan 

  

   Examenvorm Proeve van Bekwaamheid Voldoende  100% 

   Plaats van afname Op school of in de bpv    

   Periode van afname 11    

Eindwaardering 
kerntaak 1 (P4) 

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

 

Kerntaak P4-K2 Coördineren en uitvoeren van SB-projecten  Cesuur WG 

Examenonderdeel Coördineren en uitvoeren van SB-projecten   

   Examenvorm Proeve van Bekwaamheid Voldoende  100% 

   Plaats van afname Op school of in de bpv    

   Periode van afname 11   

Eindwaardering 
kerntaak 2 (P4) 

Alle werkprocessen moeten minimaal met een voldoende zijn 
beoordeeld. In omschrijving Proeve van Bekwaamheid is per werkproces 
de onderwaarde aangegeven.   
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Profiel Coördinator sportinstructie, training en coaching 

Kerntaak P5-K1 Aanbieden van SB-programma om prestaties en/of 
beleving te optimaliseren  

Cesuur WG 

Examenonderdeel Aanbieden van SB-programma om prestaties en/of 
beleving te optimaliseren 

  

   Examenvorm Proeve van Bekwaamheid Voldoende 100% 

   Plaats van afname Op school of in de bpv    

   Periode van afname 11    

Eindwaardering 
kerntaak 1 (P5) 

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

 

Kerntaak P5-K2 Coördineren en uitvoeren van SB-projecten  Cesuur WG 

Examenonderdeel Coördineren en uitvoeren van SB-projecten   

   Examenvorm Proeve van Bekwaamheid Voldoende 100% 

   Plaats van afname Op school of in de bpv    

   Periode van afname 11    

Eindwaardering 
kerntaak 2 (P5) 

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

 
 

2.5 Keuzedelen 
 
Wettelijk geldt de verplichting om deel te nemen aan de examens voor een keuzedeel.  Nog voor de 

start van een keuzedeel ontvang je informatie hoe, waar en wanneer dit keuzedeel geëxamineerd 

wordt. Het resultaat van de examens voor een keuzedeel van een opleiding die gestart is in 

2017/2018 telt niet mee voor het behalen van je 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 afgerond. 

 

 

 Naam Keuzedeel   Code keuzedeel 

Examenonderdeel Ondernemend gedrag K0072 

   Examenvorm Nog niet bekend  

   Plaats van afname Nog niet bekend  

   Periode van afname Leerjaar 2, periode 3  

Examenonderdeel Sportmassage  K0102 (tot 1 aug 2019) 

   Examenvorm Proeve van Bekwaamheid K1110 (vanaf 1 aug 2019) 

   Plaats van afname (simulatie) salon op school  

   Periode van afname Leerjaar 2/3, periode 4 (indien gekozen)  

Examenonderdeel 
 

Specifieke doelgroepen sport en 
bewegen 

K0288 

   Examenvorm Portfolio   

   Plaats van afname Praktijk/ schoolse praktijksetting  

   Periode van afname Leerjaar 2/3, periode 4 (indien gekozen)  
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Examenonderdeel Topsportvaardigheden K0614 

   Examenvorm Portfolio en Criterium gericht Interview  

   Plaats van afname School/praktijk  

   Periode van afname Leerjaar 2/3, periode 4 (indien gekozen)  

Examenonderdeel Outdoor activiteiten  K0825 

   Examenvorm Portfolio   

   Plaats van afname Praktijk  

   Periode van afname Leerjaar 2/3, periode 4 (indien gekozen)  

Examenonderdeel 
 

Instructeur dans/bewegen op muziek 
(Groepsles) 

K0909 

   Examenvorm Portfolio   

   Plaats van afname Praktijk  

   Periode van afname Leerjaar 2/3, periode 4 (indien gekozen)  

Examenonderdeel Instructeur fitness (Fitness A) K0910 

   Examenvorm Portfolio  

   Plaats van afname Praktijk  

   Periode van afname Leerjaar 2/3, periode 4 (indien gekozen)  

Examenonderdeel Instructeur gymnastiek K0911 

   Examenvorm Portfolio   

   Plaats van afname Praktijk   

   Periode van afname Leerjaar 2/3, periode 4 (indien gekozen)  

Examenonderdeel 
 

Instructeur overige sporten 
(Vechtsport) 

K0913 

   Examenvorm Portfolio   

   Plaats van afname Praktijk  

   Periode van afname Leerjaar 2/3, periode 4 (indien gekozen)  

Examenonderdeel Instructeur skiën  K0914 

   Examenvorm Portfolio   

   Plaats van afname Praktijk  

   Periode van afname Leerjaar 2/3, periode 4 (indien gekozen)  

Examenonderdeel Instructeur snowboarden K0915 

   Examenvorm Portfolio   

   Plaats van afname Praktijk  

   Periode van afname Leerjaar 2/3, periode 4 (indien gekozen)  

Examenonderdeel Instructeur zwemonderwijs K0918 

   Examenvorm Portfolio  

   Plaats van afname Praktijk  

   Periode van afname Leerjaar 2/3, periode 4 (indien gekozen)  

Examenonderdeel Trainer-coach overige sporten (TC-3) K0937 

   Examenvorm Portfolio   

   Plaats van afname Praktijk  

   Periode van afname Leerjaar 2/3, periode 4 (indien gekozen)  

Examenonderdeel Trainer-coach voetbal K0940 

   Examenvorm Portfolio   

   Plaats van afname Praktijk  

   Periode van afname Leerjaar 2/3, periode 4 (indien gekozen)  

Examenonderdeel Verdieping instructeur (Fitness B) K0943 

   Examenvorm Portfolio  

   Plaats van afname Praktijk  

   Periode van afname Leerjaar 2/3, periode 4 (indien gekozen)  
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Examenonderdeel Outdoor instructeur K0995 

  Examenvorm Nog niet bekend 

  Plaats van afname Nog niet bekend 

  Periode van afname Leerjaar 2/3, periode 4 (indien gekozen) 

Examenonderdeel Oriëntatie op ondernemerschap K0080 

   Examenvorm Nog niet bekend  

   Plaats van afname Nog niet bekend  

   Periode van afname Leerjaar 3, periode ¾ (indien gekozen)  

Examenonderdeel Voorbereiding hbo K0125 

   Examenvorm Nog niet bekend  

   Plaats van afname Nog niet bekend  

   Periode van afname Leerjaar 3, periode ¾ (indien gekozen)  

 

De OER en dit addendum staan gepubliceerd op de portal van het ROC van Amsterdam. 
 


