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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 het aanbod en de examinering van de keuzedelen.
Daarnaast wordt het resultaat van de beoordeling van het keuzedeel examen weergegeven in een
cijfer geheel getal en niet meer in onvoldoende, voldoende of goed.
Het volgende keuzedeel wordt niet meer aangeboden:
K0802, Engels A2/B1.
Daarvoor in de plaats kun je het examen van het keuzedeel K0984 Engels A1/A2 in het
beroepsonderwijs doen.
Paragraaf 1.4 Keuzedelen en paragraaf 2.4 Keuzedelen van de OER cohort 2020-2021, van de
opleiding Medewerker Sport en Recreatie met vaststellingsdatum 01-08-2020 komt hiermee te
vervallen.
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1.4 Aanbod keuzedelen
Keuzedelen zijn een verrijking van je opleiding. Hiermee kun je jouw vakmanschap verbreden of
verdiepen of je voorbereiden op doorstroom naar een vervolgopleiding. Keuzedelen zijn een
verplicht onderdeel.
Er zijn verschillende keuzedelen waar je uit kunt kiezen. De school informeert je op tijd welke
keuzedelen beschikbaar zijn, hoeveel je daarvan moet kiezen, wanneer deze worden aangeboden en
wat de overige voorwaarden zijn.
Het aanbod aan keuzedelen voor jouw opleiding ziet er als volgt uit:
Pakket 1 bestaande uit K0211 Ondernemend gedrag en K0234 Lifeguard
Pakket 2 bestaande uit K0211 Ondernemend gedrag en K0232 Doorstroom naar S&B niveau 3
Daarnaast volg je in het tweede jaar van je opleiding het vak Engels, hetgeen je af kunt ronden met
het examen van het keuzedeel K0984 Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs.
Je moet voldoen aan de eisen van het keuzedeel om deze positief af te ronden.
Extra keuzedelen en keuzedelen uit een ander aanbod
Je kunt een verzoek indienen voor het volgen van extra keuzedelen. Je moet hiervoor minimaal 10
schooldagen voor aanvang van het keuzedeel een verzoek indienen bij je opleiding.
Het is soms mogelijk om een keuzedeel uit het aanbod van een andere opleiding te volgen. Je moet
hiervoor minimaal 10 schooldagen voor aanvang van het keuzedeel een verzoek indienen bij je
opleiding. De opleiding geeft het verzoek door aan de Teamexamencommissie (TEC) van je opleiding.
De TEC bepaalt of de aanvraag kan worden goedgekeurd.

2.4 Examineren keuzedelen
Voor alle opleidingen die op 1 augustus 2020 starten, tellen de resultaten van de keuzedelen mee
voor het halen van het diploma. Het resultaat wordt vermeld op de resultatenlijst die bij het diploma
hoort.
Een keuzedeel dat is behaald, wordt ook vermeld op het diploma. Dit kan nuttig zijn bij een
vervolgopleiding of beroep.
Keuzedeel K0211
Examenvorm
Plaats van afname
Periode van afname
Eindwaardering

Ondernemend gedrag(niv. 1-2)
240SBU Cesuur
Portfolio en Criterium Gericht Interview (CGI)
Dit is opgenomen in het
School
exameninstrument
Leerjaar 2
Cijfer geheel getal

Keuzedeel K0232

Doorstroom naar Sport en Bewegen niv. 3
240SBU
Examenvorm
Portfolio
Plaats van afname Nog niet bekend
Periode van afname Leerjaar 2
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Eindwaardering

Cijfer geheel getal

Keuzedeel K0234
Examenvorm
Plaats van afname
Periode van afname
Eindwaardering

Lifeguard
Portfolio
Nog niet bekend
Leerjaar 2
Cijfer geheel getal

240SBU Cesuur
Dit is opgenomen in het
exameninstrument

Keuzedeel K0984

Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs
Cesuur
240SBU
Examenvorm
Portfolio
Dit is opgenomen in het
Plaats van afname School
exameninstrument
Periode van afname Leerjaar 2
Eindwaardering
Cijfer geheel getal

De grens tussen voldoende en onvoldoende voor een examenonderdeel of kerntaak.
Studiebelastingsuren

Cesuur:
SBU :

Voor de keuzedelen geldt:
-

Je mag niet lager dan een 4 (vier) of een gelijkwaardig resultaat halen
Voor minimaal de helft van de keuzedelen is een ‘voldoende’ of een 6 (zes) of
hoger gehaald
Het gemiddelde examenresultaat van de keuzedelen is ten minste een ‘voldoende’
of een 6 (zes)
Elk keuzedeelexamen telt 1 keer mee bij de berekening van het gemiddelde

Addendum OER cohort 2020-2021

Crebo 25500

Keuzedelen

Ingangsdatum: 01-08-2020

