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Welkom bij de opleiding Leefstijlcoach Zorg & Welzijn 
 

Aandacht voor leefstijl en een coachende werkwijze staan de afgelopen jaren steeds hoger op de 
agenda in zorg en welzijn. Mensen coachen bij het aannemen van een gezonde leefstijl kan helpen 
om hun kwaliteit van leven te verhogen, ze meer vertrouwen en veerkracht te geven bij het aangaan 
van dagelijkse uitdagingen en om ziektekosten te verlagen. Daarmee is het een belangrijk instrument 
voor allerlei professionals in zorg en welzijn. 
 

De visie van LZW College is dat we, in plaats van het aansturen op een grote groep zelfstandig 
opererende leefstijlcoaches, ervoor willen zorgen dat bevlogen professionals in de verschillende 
gremia van Zorg en Welzijn gebruik kunnen maken van gerichte en bewezen effectieve methodieken 
bij coaching op leefstijl. We streven er naar dat de professionals die afstuderen bij LZW college de 
leefstijladviezen voor hun cliënten inzichtelijk, eenvoudig en haalbaar weten te maken. Waarbij het 
accent niet op de klachten of ziekte ligt maar op de doelen die iemand wil bereiken.  
Het totale programma van de opleiding tot Leefstijlcoach Zorg & Welzijn bestaat uit 17 contactdagen, 
e-learning, zelfstudie en het begeleiden van proefcliënten.  
 
Het programma is opgebouwd uit de volgende modules: 
1. Introductiemodule ‘Basistraining leefstijlcoaching’ 
2. Module Coaching en gespreksvoering 
3. Module leefstijl 
4. Module integratie in de praktijk 
Hierna volgt de afronding in de vorm van een presentatie met reflectie op het leerproces en een 
implementatie- of verbeterplan voor de eigen beroepspraktijk met leefstijlcoaching als basis. 
 
Waarom we kiezen voor deze opbouw: 
De ervaring van de afgelopen jaren heeft ons geleerd dat we een opleiding moeten aanbieden die 
aansluit bij het beroepsprofiel van de hedendaagse (para)medicus en welzijnswerker als we effectief 
en doelmatig willen coachen op leefstijl in de gezondheidszorg. Coachen op leefstijl en het aanbieden 
of uitvoeren van een (gecombineerde) leefstijlinterventie binnen de zorg en welzijnssector vergt 
kennis en inzicht, een vakinhoudelijke expertise, kwaliteitsborging en een vertrouwensbasis om te 
kunnen samenwerken binnen het huidige stelsel. 
 
In de programmaopbouw van de opleiding Leefstijlcoach Zorg & Welzijn komen deze onderdelen 
terug. Ze geven de student een stevige basis voor de toekomst waarin coachend werken aan een 
gezonde leefstijl een grote rol gaat spelen binnen hun eigen vakgebied.  
 
Ons geeft het enorm veel plezier en voldoening om te werken met de doelgroep van deze opleiding: 
professionals die ervoor gekozen hebben om het leven een stukje beter te maken en die zichzelf 
graag blijven ontwikkelen in de vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Samen maken we het verschil 
voor patiënten, cliënten en de Nederlandse samenleving. 
 

Meijke van Herwijnen 
Directeur LZW College 
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Doelstellingen opleiding Leefstijlcoach Zorg & Welzijn 
 
De opleiding Leefstijlcoach Zorg & Welzijn biedt een gedegen opleiding aan op het gebied van leefstijl 
en coaching, die professionals uit zorg en welzijn in staat stelt om leefstijlcoaching optimaal in te 
zetten binnen hun eigen rol. Ze weten na de opleiding hoe ze leefstijlcoaching effectief kunnen 
integreren met hun zorg- en welzijnstaken en kunnen daarmee een verschil maken voor patiënt, 
cliënt en de organisatie waar ze voor werken. Een belangrijke meerwaarde van de opleiding is dat er 
een brede blik wordt ontwikkeld vanuit het gedachtengoed van Positieve Gezondheid. 
 
De doelgroep van de opleiding bestaat uit professionals die op hbo werk- en denkniveau werkzaam 
zijn in zorg of welzijn en die binnen hun vak in aanraking komen met patiënten/cliënten die er baat 
bij hebben om hun leefstijl te verbeteren. Dit kan zijn in het kader van herstel, revalidatie, 
terugvalpreventie of preventie van (verdere of ernstigere) aandoeningen. Om de cliënt te kunnen 
ondersteunen bij het streven naar zijn eigen gezondheidsdoelen, zal de leefstijlcoach zorg & welzijn 
domein overschrijdend denken, handelen en samenwerken. Hij kan de cliënt ook ondersteunen bij 
het coördineren van de begeleiding door meerdere professionals of instanties. 
 

In de opleiding volgt elke cursist een persoonlijk specialisatietraject aan de hand van de CanMEDS 
systematiek, waarin hij leefstijlcoaching bruikbaar maakt voor zijn vak, rol en organisatiesetting. 
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Praktische informatie 
 

Niveau en voorvereisten 
 

De opleiding wordt gegeven op hbo-niveau. Een aantoonbaar hbo werk- en denkniveau op een 
relevant terrein (binnen zorg en welzijn) is dan ook noodzakelijk voor deelname.  
Deelname aan de opleiding is alleen mogelijk voor professionals die reeds werkzaam zijn in een van 
de genoemde drie werkvelden, of in het eerste trimester van de opleiding gaan starten met een 
functie in een van de drie werkvelden, en die regelmatig patiënten of cliënten zien waarbij 
leefstijlverbetering relevant is. 
 
De opleiding vormt een integraal geheel en examens zijn ook geïntegreerd in de lesstructuur. Er zijn 
dan ook geen vrijstellingen mogelijk voor modules of onderdelen van de opleiding. 
 
Werkende computerapparatuur met internetverbinding is noodzakelijk voor deelname i.v.m. e-
learning en daarmee een vereiste bij de inschrijving. 
 

Accreditatie 
 

De post hbo-opleiding Leefstijlcoach Zorg & Welzijn is geaccrediteerd door het kwaliteitsregister 
Leefstijlcoaches van BLCN/KABIZ. Cursisten die met behulp van het bij deze post hbo-opleiding 
behaalde diploma willen inschrijven bij dit het kwaliteitsregister, kunnen dit alleen doen als ze reeds 
beschikken over een hbo- of wo-diploma. Oftewel: de combinatie van een formeel hbo- of wo-
diploma met het diploma van de post hbo-opleiding Leefstijlcoach Zorg & Welzijn, geeft toegang tot 
het kwaliteitsregister. 

 
Praktische informatie over de lessen 
 
Lesdagen op locatie zijn van 9.30 tot 16.30 uur in de cursusruimte van Visiom, Barchman 
Wuytierslaan 10 in Amersfoort (tegenover station Amersfoort CS). Voor een gezonde (broodjes)lunch 
wordt gezorgd. Water, koffie en thee krijg je uiteraard zoveel als je wilt. Er is gratis WiFi beschikbaar 
in de lesruimte. 
 
Online lessen worden gegeven in een beveiligde Zoom-ruimte, waarvoor je tijdig de link ontvangt. 
Onze docenten zijn gewend om online interactief te werken en er wordt gezorgd voor voldoende 
afwisseling en pauzes. 
 
Als de coronarichtlijnen dat noodzakelijk maken, kan het zijn dat op locatie geplande lessen alsnog 
naar online werken worden omgezet. Dit wordt dan zo ruim mogelijk van tevoren aan de studenten 
bekendgemaakt. 
 
Bij elke les zorg je dat je iets bij je hebt om aantekeningen te maken. Je literatuur hoef je niet mee te 
nemen. Als je vragen hebt over de stof die je de voorgaande maand bestudeerd hebt, kan het handig 
zijn om notities daarover mee te nemen naar de les. Je kunt dringende vragen ook per e-mail 
insturen naar de studiecoördinator of de docent. Vragen die veel terugkomen, krijgen een plek in de 
lessen. 
 
Mocht je verhinderd zijn voor een les, meld dat dan bij je docenten. Een afmelding binnen 24 uur van 
tevoren graag via sms of WhatsApp of telefoon, niet via e-mail. Als de les binnen jouw opleidingsjaar 
aan een andere groep wordt gegeven en er is plek vrij, dan krijg je gelegenheid om hem in te halen. 
Je mag maximaal 2 van de 17 lessen missen. Alle lessen volgen is wenselijk.  
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Overzicht lesdata groep LZW-06A 
 
kennismaking 31-3-2022 ochtend Amersfoort 

oriëntatie leefstijlcoaching 31-3-2022 middag Amersfoort 

oriëntatie leefstijlcoaching 1-4-2022 ochtend Amersfoort 

integratie binnen je vak 1-4-2022 middag Amersfoort 

coachende grondhouding 8-4-2022 ochtend online 

training coachingsgesprekken, aansluiten en structuur  22-4-2022 ochtend online 

training coachings gesprekken, weerstand en terugval 13-5-2022 ochtend online 

training coachings gesprekken, korte effectieve gesprekken 3-6-2022 ochtend Amersfoort 

TOETS basis coachingstechnieken 3-6-2022 middag Amersfoort 

workshop programma's samenstellen 10-6-2022 ochtend Amersfoort 

groepsdynamiek 10-6-2022 middag Amersfoort 

intake en eetdagboek in de praktijk 24-6-2022 ochtend online 

intake slaap ontspanning stress en leefstijl  8-7-2022 ochtend online 

vragenuurtje e-learnings voeding en SOS & L 26-8-2022 09.00-10.00 online 

werken met proefcliënten 26-8-2022 10.30-13.00 online 

intake bewegen en fitheidstesten 9-9-2022 ochtend Amersfoort 

beweegplannen, gidsen naar beweging 9-9-2022 middag Amersfoort 

voeding en energie 23-9-2022 ochtend online 

stress en veerkracht 7-10-2022 ochtend online 

invloed van de omgeving 14-10-2022 ochtend online 

geluk en zingeving  4-11-2022 ochtend online 

TOETS inzicht leefstijl (casussen mondeling) 18-11-2022 ochtend online 

tijd en prioriteit 18-11-2022 middag online 

de grenzen van leefstijlcoaching 2-12-2022 ochtend online 

zo werkt het in zorg en welzijn 16-12-2022 ochtend online 

CanMeds 13-1-2023 ochtend Amersfoort 

intervisie coaching in de praktijk 13-1-2023 middag Amersfoort 

krachtenveldanalyse 26-1-2023 ochtend Amersfoort 

intervisie coaching in de praktijk 26-1-2023 middag Amersfoort 

de centrale zorgverlener 3-2-2023 ochtend online 

waarin excelleer jij? 10-2-2023 ochtend online 

upstream werken 17-2-2023 ochtend Amersfoort 

intervisie coaching in de praktijk & werken aan presentatie 17-2-2023 middag Amersfoort 

presentaties leerproces 17-3-2023 ochtend Amersfoort 

presentaties leerproces 17-3-2023 middag Amersfoort 

diploma uitreiking 21-4-2023  Amersfoort 

 
Wat betekenen de kleuren? 
Groen: basis/overkoepelend 
Grijs: coaching en gespreksvoering 
Geel: leefstijlkennis en -inzichten 
Blauw: implementatie 
 
Noot: i.v.m. corona kunnen lessen op locatie gewijzigd worden naar online. 
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Zelfstudieschema groep LZW-06A 
 
Hier vind je het aanbevolen studieschema voor de e-learning. Je kunt altijd stof eerder bestuderen 

dan hij staat aangegeven. Het schema is zo opgesteld, dat je altijd tijdig de stof hebt bestudeerd die 

je nodig hebt om de toepassing in de lessen te kunnen volgen. 

In de e-learning modules staan verwijzingen naar de (hoofdstukken uit) boeken van de literatuurlijst, 

die aansluiten bij de stof. Je kunt de boeken ook naar behoefte en op basis van je eigen 

belangstelling lezen. 

Periode Zelfstudie stof Studiebelasting ca. 

Maart 2022 Boek Schaarste van Sendhil Mullainathan en Eldar 
Shafir, Inleiding, H2 (25p), H6 (27p), H7 (19p),  H9 (24p), 
H10 (25p) 
Boek Meer energie van Meijke van Herwijnen (geheel) 

16 uren 

April 2022 Boek Kleine gewoontes van BJ Fogg (geheel) 
E-learning Positieve Gezondheid 
E-learning Professioneel Coachen 
E-learning Werken met groepen 

16 uren 

Mei 2022 E-learning Onderzoeken leefstijl 
E-learning Voeding en leefstijl 

16 uren 

Juni 2022 E-learning Bewegen en leefstijl 
E-learning Slaap, ontspanning en leefstijl 

16 uren 

Juli/aug 2022 E-learning energie en gewicht 
E-learning energie en ontspanning 
E-learning Onrust, gewoontes en verslaving 
Uitloop e-learnings voeding, bewegen en 
slaap/ontspanning 

27 uren 

Sept 2022 E-learning leefstijl in specifieke levensfases 
E-learning leefstijl bij kwetsbare groepen 
E-learning stoppen met roken 

16 uren 

Okt 2022 Herhaling stof leefstijl 
E-learning casussen oefenen 
Verslaglegging proefcliënten 

16 uren 

Nov 2022 Herhaling stof leefstijl 
E-learning Zo werkt het in zorg en welzijn 
E-learning Intervisie 
Verslaglegging proefcliënten 

16 uren 

Dec 2022 E-learning Keuzemodules 
Literatuur specialisatie 
Verslaglegging proefcliënten 

16 uren 

Jan 2022 E-learning De Centrale Zorgverlener 
E-learning Keuzemodules 
Literatuur specialisatie 
Verslaglegging proefcliënten 

16 uren 

Feb 2022 E-learning Keuzemodules 
Literatuur specialisatie 
Voorbereiden eindpresentatie 

16 uren 
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Literatuur 
 
Verplichte literatuur per module: 

 

Module Introductie leefstijl en gedragsverandering: 

• Schaarste – Sendhil Mullainathan en Eldar Shafir – Maven Publishing, 2013 

• Meer energie – Meijke van Herwijnen – Spectrum, 2013 

• Kleine gewoontes – BJ Fogg – Harper Collins, 2020 
 

Module coaching op leefstijl: 

• Beweegcirkel – Kenniscentrum Sport & Bewegen, 2019 

• De mooie voedselmachine - Giulia Enders - Luitingh-Sijthoff, 2014 

• Eet als een expert - Marijke Berkenpas e.a. - Kosmos Uitgevers, 2016 

• Eten hoort eenvoudig te zijn – Meijke van Herwijnen – Visiom, 2020 

• Gek op stress - Suzan Kuijsten en Carolien Hamming – Uitgeverij Drukwerk, 2018 

• Handboek coachen bij stress en burn-out - Annita Rogier – Boom, 2016 

• Laat je hersenen niet zitten - Erik Scherder - Athenaeum - Polak & Van Gennep, 2014 

• Mindset – Carol S. Dweck – SWP Uitgever, 2018 

• Motiveren kun je leren - Pauline Dekker en Wanda De Kanter – Thoeris, 2010 

• Slaap - Matthew Walker – De Geus, 2018 

• Verademing - Bram Bakker en Koen de Jong – Uitgeverij Lucht, 2018 
 

Module integratie in de praktijk en specialisatie: 

• Diagnose transformatie – Philip Idenburg en Monique Philippens – BeBright, 2020 

• Handboek Leefstijlgeneeskunde: de basis voor iedere praktijk - Tamara de Weijer en Maaike de 
Vries (red.) - Bohn Stafleu van Loghum, 2020  

• Upstream – Dan Heath – A.W. Bruna Uitgevers, 2021 

• Wetenschappelijk onderbouwde literatuur op maat, gekozen door student o.b.v. werkpraktijk 
 

Aanbevolen handboeken: 

• Voeding bij gezondheid en ziekte, 8e druk - Nelleke Stegeman, Noordhoff Uitgevers, 2021 

• Inspanningsfysiologie, oefentherapie en training – G.M. van der Poel – Bohn, Stafleu, van 
Loghum, 2019 

De student kan ook kiezen voor een ander handboek van vergelijkbare kwaliteit/inhoud, als hij dat al 

tot zijn beschikking heeft. 

 

  

https://www.libris.nl/dealgemeneboekhandel/zoek/?a=Sendhil%20Mullainathan;%20Eldar%20Shafir
https://www.bol.com/nl/b/bohn-stafleu-van-loghum/1926666/?lastId=41962
https://partner.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=13194&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fvoeding-bij-gezondheid-en-ziekte%2F9200000072137304%2F%3FsuggestionType%3Dfeatured_product%26suggestedFor%3Dvoeding%2520bij%2520%26originalSearchContext%3Dbooks_all%26originalSection%3Dbooks&name=Voeding%20bij%20gezondheid%20en%20ziekte
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Contact met studiecoördinator of administratie 
 

Je studiecoördinator is Marjorie Pasman. Je kunt haar bereiken via de online lesomgeving en indien 
nodig ook via marjorie@visiom.nl of tel. 06-44604564. 
 
Heb je administratieve vragen, bijvoorbeeld over je inschrijving, een factuur of betaling? Of wil je 
contact met de examencommissie? Dan kun je contact opnemen met LZW College via 
info@lzwcollege.nl of tel. 085-8769672. 
 

Uitwisselen met studiegenoten 
 

Met je studiegenoten kun je vragen en ideeën uitwisselen, bijvoorbeeld over het huiswerk.  Dat is 
mogelijk net zo waardevol als de feedback die je van je begeleiders krijgt. Je kunt onderling contact 
leggen via de online lesomgeving. Er kan ook besloten worden om verdere contactgegevens uit te 
wisselen, of bijvoorbeeld een appgroep te starten. 
 
In de eerste les kiest iedereen een maatje waarmee hij kan sparren of dingen kan oefenen gedurende 
het opleidingsjaar. Daadwerkelijk bij elkaar komen tussen de lessen door is niet verplicht; e-mailen, 
bellen, Skypen of op een andere manier contact houden kan ook. 
 
Vanuit de opleiding wordt een LinkedIn groep Leefstijlcoach Zorg & Welzijn gefaciliteerd waar je 
tijdens en na je opleiding met vakgenoten contact kunt houden. Je kunt deze besloten groep 
opzoeken en een lidmaatschapsverzoek indienen. 
 

Huiswerk 
 

In de online studieomgeving staat je huiswerk per maand aangegeven, inclusief een verwijzing naar 
de bijbehorende theoriedelen. Vragen bij het huiswerk kun je altijd stellen in de online lesomgeving, 
zowel aan je medestudenten als je docenten. 
 

Online lesomgeving 
 

Je logt in via https://www.lzwcollege.nl. Daar vind je alle e-learning modules die vermeld staan in 
bovenstaand studieschema, plus een aantal keuzemodules die je in je implementatiefase kunt 
gebruiken. Het is een gebruiksvriendelijke omgeving waar weinig toelichting bij nodig is. Ben je je 
wachtwoord kwijt, dan kun je via de site een nieuw aanvragen.  
 

Tijdig huiswerk afronden 
 

In je studieschema én in de online lesomgeving is zichtbaar welke lesstof je verwerkt in elke maand. 
De docenten gaan er bij de lesbijeenkomsten van uit dat je de stof van de voorgaande maanden hebt 
bestudeerd. Dit is ook een eis voor deelname aan de verschillende toetsen. 
Signaleer je dat je (tijdelijk) achter gaat lopen met de stof of studievertraging zult oplopen, neem dan 
contact op met de studiecoördinator voor overleg. 
 

Werkwijze nakijken/beoordelen 
 
Bij de theorielessen vind je multiple choice vragen waarmee je kunt laten zien dat je de stof 
bestudeerd hebt. Ze worden automatisch nagekeken en de uitslag volgt direct. Heb je onvoldoende 
juiste antwoorden gegeven, dan kun je de test herkansen. 
 

mailto:marjorie@visiom.nl
mailto:info@lzwcollege.nl
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Proefcliënten 
 

Uiterlijk vanaf maand 7 ga je aan de slag met drie proefcliënten binnen je werksetting (meer mag 
ook).  Doel hiervan is dat je je opgedane kennis, inzichten en vaardigheden leert gebruiken in de 
praktijk. Je doet in deze proeftrajecten ervaring op als leefstijlcoach. 
 
In het lesblok ‘Werken met proefcliënten’ wordt uitgebreid aandacht besteed aan het vinden, 
informeren en begeleiden van je proefcliënten en de verslaglegging over de trajecten. Je mag 
proefcliënten in je werkomgeving of je privéomgeving zoeken, waarbij wel een beperking geldt: de 
proefcliënten mogen niet zo dicht bij je staan dat er geen representatieve coachingsrelatie kan zijn. 
Mensen die bij je in huis wonen of met wie je een belangrijk deel van je leven deelt, kunnen niet als 
proefcliënt dienen. 
Het is aanbevolen dat je proefcliënten representatief zijn voor de groep mensen die je in de 
toekomst met leefstijlcoaching wilt begeleiden. 
 
Met je proefcliënten heb je minimaal een intake en vijf vervolgcontacten van 10 minuten of langer, 
waarbij in het laatste contact een evaluatie moet plaatsvinden van het traject. Het totale traject 
moet minimaal 6 weken duren omdat er anders onvoldoende tijd is voor verandering van 
leefstijl/gedrag. 
 

Examinering 
 

De examinering/toetsing van de opleiding bestaat uit de volgende onderdelen: 
▪ Maand 1 t/m 12: inleveren huiswerk en ontvangen beoordeling ‘voldoende’ voor alle 

onderdelen 
▪ Op datum vermeld in lesplan: Toets basisvaardigheden coaching 
▪ Op datum vermeld in lesplan: Kennistoets leefstijl 
▪ Laatste lesdag: Presentatie reflectie leerproces 

 

In het Onderwijs- en Examenreglement (bijlage 1) vind je in artikel 6 de onderdelen van het examen, 
de wijze van afname en de beoordeling terug. 
 
De examencommissie voor deze leergang van de opleiding bestaat uit: 
Nicole Philippens (examinator coaching, voorzitter commissie) 
Marjorie Pasman (studiecoördinator, secretaris examencommissie) 
Hans Janssen (docent bewegen) 
 

Klachten en complimenten 
 

Heb je een klacht of een compliment met betrekking tot de opleiding Leefstijlcoach Zorg & Welzijn, 
dan bespreek je die eerst met de betrokken persoon/personen. Levert dit onvoldoende op, dan kun 
je je klacht of compliment per e-mail sturen aan één van de directieleden van LZW College. Deze zal 
je binnen twee werkdagen na ontvangst een bevestiging van ontvangst sturen. Je krijgt binnen twee 
weken een reactie op je ingediende klacht of compliment. Hij wordt geregistreerd en vertrouwelijk 
behandeld. 
 
Levert dit ook geen bevredigende oplossing op, dan kun je je melden bij Liesbeth van Tongeren, die 
als complimenten- en klachtenfunctionaris is aangesteld door LZW College. Zij zorgt voor een 
objectieve afhandeling. Je kunt Liesbeth bereiken via 06-46342691, 
complimentenfunctionaris@lzwcollege.nl of klachtenfunctionaris@lzwcollege.nl.  
De uitgebreide versie van het klachten- en complimentenreglement vind je op www.lzwcollege.nl.  

mailto:complimentenfunctionaris@lzwcollege.nl
mailto:klachtenfunctionaris@lzwcollege.nl
http://www.lzwcollege.nl/
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Bijlage 1. Onderwijs- en Examenreglement LZW College 
Ingangsdatum 1 september 2020 
Geldig voor leergangen die starten t/m 31 augustus 2022 
 
Artikel 1. Begrippen 
1.1  Instelling: LZW College BV, gevestigd te Amersfoort en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 74977466. 
1.2  Examencommissie: de op grond van artikel 7.12 lid 1 van de wet ingestelde commissie, die belast is met 

het (doen) afnemen van de (deel)tentamens en examens, het vaststellen van de uitslag daarvan, en die 
zorg draagt voor de organisatie van en de goede gang van zaken tijdens de (deel)tentamens en examens. 

1.3  Kandidaat: natuurlijke persoon die de opleiding Leefstijlcoach Zorg & Welzijn volgt bij het LZW College. 
1.4  Examinator: degene die het examen afneemt. 
1.5  Corrector: degene die een schriftelijk examen nakijkt. 
1.6  Mede-examinator: degene die het examen mede beoordeelt. 
1.7  Examen: toetsing van bekwaamheid of kennis. 
1.8  Diploma: bewijs van bevoegdheid en succesvol afronden van de opleiding. 
1.9  Cijferlijst: lijst van verkregen beoordelingen bij het examen. 
1.10 Bewijs van deelname: schriftelijke verklaring dat aan minimaal 80% van de lessen is deelgenomen. 
1.11 Opleidingscoördinator: organisatorisch aanspreekpunt voor studenten en docenten. 
 
Artikel 2. Eisen voor inschrijving 
2.1  De student wordt ingeschreven voor de opleiding Leefstijlcoach Zorg & Welzijn indien hij aan de volgende 

eisen voldoet: 

− Het bezit van een van de volgende getuigschriften en de overhandiging van een kopie daarvan: 
a. een relevant getuigschrift hoger beroepsonderwijs (hbo) of 
b. een relevant getuigschrift wetenschappelijk onderwijs (wo) 

− Het volledig invullen en indienen van het schriftelijke of digitale inschrijfformulier voor de opleiding  

− Aantoonbaar werkzaam zijn in de zorg- en of welzijnssector of hiermee aantoonbaar starten in het 
komende kwartaal 

− Het cursusgeld voor de opleiding conform schriftelijke afspraken hebben betaald 

− Een kopie hebben overhandigd van zijn geldige paspoort of ID-kaart en indien van toepassing een 
geldig verblijfsdocument. 

− Een motivatiebrief hebben geschreven waarin hij uiteenzet wat hij wenst te gaan leren en daarop 
reflecteert 

 
Artikel 3. Eisen beroepspraktijk tijdens de opleiding 
3.1 Aan studenten kunnen eisen worden gesteld omtrent het verrichten van werkzaamheden tijdens het 

volgen van de opleiding. 
3.2 De eis als bedoeld in het eerste lid is: de student dient gedurende de opleiding een werkplek te hebben in 

een relevant werkveld met betrekking tot het beroep leefstijlcoach zorg en welzijn.  
3.3 Voldoet de student gedurende de loop van de opleiding niet meer aan de in het tweede lid bedoelde 

eisen, dan blijft de student gerechtigd de opleiding te volgen indien binnen zes maanden na het 
beëindigen van de vereiste werkzaamheden vergelijkbare werkzaamheden worden verricht dan wel de 
student driekwart of meer van de opleiding met succes heeft voltooid. De examencommissie is bevoegd 
de student te verzoeken bewijsstukken te overleggen waaruit blijkt dat aan het bepaalde in het tweede lid 
wordt voldaan. De student is verplicht de gevraagde informatie te verstrekken. 

3.4  De student die niet (meer) voldoet aan het bepaalde in het derde lid, voldoet niet (meer) aan de 
voorwaarden om aan het onderwijs in de opleiding deel te nemen. Dit betekent dat de examencommissie 
kan besluiten de student de toegang tot dit onderwijs te ontzeggen. Over een dergelijk besluit wordt de 
student schriftelijk geïnformeerd. 

 
Artikel 4. Omvang en duur van de opleiding 
4.1 De omvang en duur van de opleiding staat vermeld op de website en in de studiewijzer van de opleiding. 
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Artikel 5. Examencommissie 
5.1  De examencommissie bestaat uit twee of meer docenten van de opleiding Leefstijlcoach Zorg & Welzijn 

en minimaal één deskundige uit het vakgebied waar het examen over gaat, die de kandidaat geen les 
gegeven heeft over het betreffende onderwerp. 

5.2  De namen van de leden van de examencommissie staan vermeld in de studiegids en op de website. Bij 
LZW College is een register aanwezig van docenten en leden van de examencommissie, waarin hun 
kwalificaties benoemd zijn. 

5.3 De duur van de benoeming van elk der examencommissieleden is in beginsel 5 jaar tot wederopzegging. 
Het lidmaatschap van een docentcommissielid eindigt echter direct indien deze niet meer aan de 
instelling verbonden is. 

5.4 De examencommissie stelt de examens samen op inhoud, begeleidt de afname van examens, stelt 
normeringen vast, beoordeelt de examens, stelt beoordelingen vast, correspondeert met de kandidaat bij 
vragen over de uitslag en geeft de instelling advies over de wijze van examineren. 

5.5 De examencommissie is de beroepsinstantie inzake beslissingen die genomen worden op basis van het 
examenreglement. Klachten over examens en tentamens kunnen dan ook worden ingediend bij de 
examencommissie van LZW College. 

5.6 Indien een kandidaat bezwaar wil aantekenen tegen een beslissing die door de examencommissie is 
genomen, kan hij zijn bezwaar bij de examencommissie indienen binnen een termijn van 21 dagen nadat 
de beslissing hem is medegedeeld. Dit moet gemotiveerd en schriftelijk gebeuren en een kopie hiervan 
moet worden gestuurd naar LZW College. 

5.7 De voorzitter van de examencommissie onderzoekt de klacht en handelt, in overleg met de leden van de 
examencommissie, naar bevinding. De voorzitter deelt de kandidaat de beslissing uiterlijk 14 dagen na 
kennisname van het beroep schriftelijk mede, voorzien van argumenten. 

5.8 Tegen de beslissing van de voorzitter van de examencommissie kan de kandidaat binnen 7 dagen in 
beroep gaan bij het bevoegd gezag. Dit beroep dient schriftelijk en per aangetekende post te worden 
ingediend bij de directie van LZW College onder vermelding van argumenten leidend tot dit beroep. 

5.9 De directie onderzoekt of de argumenten die zijn aangevoerd door de kandidaat, aanleiding geven tot 
herziening van het oordeel van de voorzitter van de examencommissie. De directie deelt haar beslissing 
binnen 14 dagen schriftelijk mede aan de kandidaat en aan de voorzitter van de examencommissie. Deze 
beslissing is niet voor verder beroep vatbaar. 

5.10 Over de tentamen- en examenresultaten wordt niet met de kandidaten gecorrespondeerd, noch door de 
directie, noch door de examencommissie. 

5.11 Om het goed functioneren van de examencommissie te borgen is een checklist opgesteld, die tevens 
verbetermaatregelen omvat voor onderdelen waar tekorten worden geconstateerd. De checklist wordt 
minimaal eenmaal per jaar door de examencommissie doorlopen en de bevindingen worden opgenomen 
in het jaarverslag voor de directie van LZW College. 

5.12 Jaarlijks, vóór 1 september, stelt de voorzitter van de examencommissie een verslag op over het 
voorafgaande studiejaar. 

 
Artikel 6. Onderdelen van het examen, wijze van afname en beoordeling 
6.1  Aanwezigheidsplicht: Er is een aanwezigheidsplicht en aanwezigheidsregistratie: voor diplomering moet 

minimaal 80% van de contacturen moet worden bijgewoond, bij voorkeur 100%. 
6.1  Kennistoets: Er zijn 18 lesmodules in de vorm van e-learning, die worden afgesloten met een multiple 

choice kennistoets, bestaande uit 5 vragen. Elke kennistoets moet met voldoende beoordeling worden 
afgelegd. Een voldoende beoordeling houdt in dat minimaal 4 van de 5 vragen correct moeten zijn 
beantwoord. De uitslag wordt direct na het maken van de toets getoond in de e-learning omgeving. Bij 
een onvoldoende beoordeling volgen twee herkansingsmogelijkheden. 
Een voldoende afronding van alle theorielessen wordt door de examencommissie vastgesteld en binnen 
twee weken na afronding van de laatste kennistoets bevestigd bij de kandidaat. 

6.2  Coachingsexamen: Na maand 6 van de opleiding vindt een coachingstoets plaats. Deze wordt gehouden 
in een groep van ca. 10 studenten in aanwezigheid van de eigen coachingsdocent en een onafhankelijke 
beoordelaar met expertise op het gebied van (leefstijl)coaching. Elke cursist voert in aanwezigheid van zijn 
medestudenten een deel van een leefstijlcoachingsgesprek met een trainingsacteur die de rol van cliënt 
op zich neemt. 

6.2.1 Beoordeling coachingsexamen 
De student wordt beoordeeld op de volgende punten: 

C1. Interactieve vaardigheden: interpersoonlijke vaardigheden zoals het vermogen tot 
communicatie, samenwerking e.d. (= communiceren) 
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C1-1. Contact maken en (empathisch) luisteren 
C1-2. Het doel van de cliënt centraal stellen en hem helpen zijn doel expliciet te maken 
C1-3. Insteken bij de kracht en mogelijkheden van de cliënt 
C1-4. De cliënt ondersteunen bij het zien en behouden van voortgang en het formuleren van 
haalbare, acceptabele en effectieve actiepunten 
C2. Reactieve vaardigheden: gevoelens, attitudes, waarden; kortom het reageren op mensen, 
gebeurtenissen en objecten (= reageren op) 
C2-1. Eigen oordelen loslaten en een open houding aannemen 
C2-2. De cliënt zoveel mogelijk regie laten nemen 
C2-3. De cliënt met meer vertrouwen laten eindigen dan toen hij begon 
C3. Cognitieve vaardigheden: intellectuele vaardigheden zoals analyseren, hoofd- en bijzaken 
kunnen onderscheiden, schematiseren e.d. (= denken) 
C3-1. Structuur aanbrengen in het coachingsgesprek en planmatig werken 
C3-2. Hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden in het gesprek met de cliënt 
C3-3. Patronen herkennen en benoemen bij de cliënt 

Elk van deze vermogens moet bij de kandidaat zichtbaar zijn tijdens het gesprek met de 
trainingsacteur en als voldoende worden beoordeeld door de aanwezige coachingsdocent en de 
externe beoordelaar. 
In de beoordeling worden meegenomen: het gevoerde gesprek(sdeel), de reflectie van de kandidaat 
direct na afloop van zijn gesprek en de reactie van de kandidaat op feedback van medestudenten en 
docenten direct na afloop van het gesprek. 
6.2.2 Uitslag coachingsexamen 
De uitslag van het examen wordt binnen een week na afname vastgesteld door de examencommissie  
en schriftelijk bekendgemaakt aan de kandidaat. 
6.2.3 Herkansing 
Indien een kandidaat niet geslaagd is, krijgt hij hierover bericht bij de examenuitslag. Hij heeft dan 
maximaal tweemaal de mogelijkheid om te herkansen bij een volgend toetsingsmoment (bij de eigen 
lesgroep of een andere groep). De kosten van herkansing van het coachingsexamen zijn € 195 per 
keer. Indien er geen nieuwe toetsingsmomenten beschikbaar zijn, legt de examencommissie een 
vervangende opdracht op. 
Een kandidaat mag alleen meedoen aan het herexamen als er bij het examen een onvoldoende 
resultaat is behaald. 
Indien de kandidaat bij de tweede herkansing alsnog niet slaagt, wordt een gesprek gevoerd met de 
kandidaat of het nog zinvol is om de opleiding voort te zetten en zo ja, dan wordt op maat bepaald wat 
de voorwaarden daarvoor zijn. 
6.2.4 Inhalen 
Indien een kandidaat zijn toetsingsmoment mist door overmacht, kan hij eenmalig een inhaaloptie 
aanvragen. Indien er geen vervangende toetsingsmomenten beschikbaar zijn, legt de 
examencommissie een vervangende opdracht op. 

6.3  Casustoets inhoudelijk inzicht: Na de 8e maand van de opleiding wordt bij alle kandidaten individueel een 
mondeling examen afgenomen aan de hand van een casus. Doel van dit examen is om de kandidaat te 
toetsen op zijn inhoudelijke inzicht in leefstijlinterventies. 

6.3.1 Beoordeling casustoets 
De student wordt beoordeeld op de volgende punten: 

I1. Cognitieve vaardigheden: intellectuele vaardigheden zoals analyseren, hoofd- en bijzaken 
kunnen onderscheiden, schematiseren e.d. (= denken) 
I1-1. Hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden in de leefstijlvraagstukken van de cliënt 
I1-2. Verbanden kunnen benoemen tussen verschillende aspecten van het leefstijlvraagstuk van 
een cliënt (integrale kijk) 
I1-3. Het aandragen van onderbouwde en kansrijke suggesties om tot verbetering te komen bij de 
cliënt 
I1-4. Toetsen of de uiteindelijke verbeterstappen van de cliënt concreet een haalbaar genoeg zijn 
I2. Interactieve vaardigheden: interpersoonlijke vaardigheden zoals het vermogen tot 
communicatie, samenwerking e.d. (= communiceren) 
I2-1. Het stellen van effectieve vragen om de casus te verhelderen 
I2-2. Interventies afstemmen op het doel van de cliënt 
I2-3. Interventies afstemmen op de mogelijkheden van de cliënt 
I2-4. Effectief verwijzen naar of afstemmen met andere professionals 
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I2-5. De cliënt ondersteunen bij het formuleren van haalbare, acceptabele en effectieve 
actiepunten 

Het examen wordt afgenomen en beoordeeld door een deskundige op het gebied van 
leefstijlcoaching, niet zijnde een eigen docent. De gesprekken worden op video vastgelegd, zodat 
steekproefsgewijs kan worden gecontroleerd op consistentie en correctheid van beoordelingen. Ook 
bij twijfel kan deze video-opname gebruikt worden voor beoordeling door één of meer mede-
examinatoren. 
6.3.2 Samenstelling casustoets 
Over elke toetscasus vindt vooraf overleg plaats tussen vakdocenten en examinatoren om tot 
overeenstemming te komen over belangrijke elementen in de casus, die door de kandidaat moeten 
worden opgemerkt en benoemd. Hierbij wordt ook vastgesteld welke elementen cruciaal worden 
geacht voor een voldoende beoordeling en welke als teken worden beschouwd van extra inzicht en 
dus een hoge beoordeling. 
6.3.3 Uitslag casustoets 
De uitslag van het examen wordt binnen twee weken na afname vastgesteld door de 
examencommissie en schriftelijk bekendgemaakt aan de kandidaat. 
6.3.4 Herkansing casustoets 
Indien een kandidaat niet geslaagd is, krijgt hij hierover bericht bij de examenuitslag. Hij heeft dan 
maximaal tweemaal de mogelijkheid om te herkansen bij een volgend toetsingsmoment (bij de eigen 
lesgroep of een andere groep). De kosten van herkansing van het coachingsexamen zijn € 195 per 
keer. Indien er geen nieuwe toetsingsmomenten beschikbaar zijn, legt de examencommissie een 
vervangende opdracht op. 
Een kandidaat mag alleen meedoen aan het herexamen als er bij het examen een onvoldoende 
resultaat is behaald. 
Indien de kandidaat bij de tweede herkansing alsnog niet slaagt, wordt een gesprek gevoerd met de 
kandidaat of het nog zinvol is om de opleiding voort te zetten en zo ja, dan wordt op maat bepaald wat 
de voorwaarden daarvoor zijn. 
6.4.5 Inhalen casustoets 
Indien een kandidaat zijn toetsingsmoment mist door overmacht, kan hij eenmalig een inhaaloptie 
aanvragen. Indien er geen vervangende toetsingsmomenten beschikbaar zijn, legt de 
examencommissie een vervangende opdracht op. 

6.4  Beroepsmatige reflectie: In maand 12 van de opleiding geven alle studenten een presentatie waarin ze 
reflecteren op hun inhoudelijke, professionele en persoonlijke leerproces. Dit gebeurt in groepen van ca. 
10 medestudenten en in aanwezigheid van minimaal één van de eigen docenten, die de kandidaat 
gedurende het opleidingstraject regelmatig heeft meegemaakt en als examinator fungeert voor dit 
examenonderdeel. 

6.4.1 Beoordeling beroepsmatige reflectie 
De kandidaat wordt beoordeeld op basis van de gegeven presentatie, de eigen reflectie direct na de 
presentatie en de wijze waarop gereageerd wordt op feedback van medestudenten en examinator(en) 
direct na afloop van de presentatie. Hierbij wordt beoordeeld op: 

R1. Cognitieve vaardigheden: intellectuele vaardigheden zoals analyseren, hoofd- en bijzaken 
kunnen onderscheiden, schematiseren e.d. (= denken). 
R1.1. Het helder beschrijven van de eigen leefstijl en de persoonlijke en professionele leerpunten 
tijdens de opleiding 
R1.2. Het beschrijven van een heldere visie op de toepassing van leefstijlcoaching binnen de eigen 
functie en werksetting 
R1.3. Het benoemen van eigen sterktes, zwaktes en drijfveren 
R1.4. Het planmatig beschrijven van een passend persoonlijk leerpad voor de komende tijd, om 
verdere ontwikkeling te borgen, en blijk geven van een groei mindset 
R2. Interactieve vaardigheden: interpersoonlijke vaardigheden zoals het vermogen tot 
communicatie, samenwerking e.d. (= communiceren). 
R2.1. Het geven van een samenhangende, op het publiek afgestemde presentatie 
R2.2. Het aannemen van een niet-oordelende houding richting cliënten en andere professionals 
R2.3. Het beschrijven van de wijze waarop de eigen professionele omgeving meegenomen wordt 
bij de implementatie van leefstijlcoaching en de wijze waarop daarbij naar samenwerking wordt 
gestreefd 
R3. Reactieve vaardigheden: gevoelens, attitudes, waarden; kortom het reageren op mensen, 
gebeurtenissen en objecten (= reageren op). 
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R3.1. Het incasseren van feedback 
6.4.2 Uitslag beroepsmatige reflectie 
De uitslag van het examen wordt binnen een week na afname vastgesteld door de examencommissie  
en schriftelijk bekendgemaakt aan de kandidaat. 
6.3.4 Herkansing casustoets 
Indien een kandidaat niet geslaagd is, krijgt hij hierover bericht bij de examenuitslag. Hij heeft dan 
maximaal tweemaal de mogelijkheid om te herkansen bij een volgend toetsingsmoment (bij de eigen 
lesgroep of een andere groep). De kosten van herkansing van de beroepsmatige reflectie zijn € 195 per 
keer. Indien er geen nieuwe toetsingsmomenten beschikbaar zijn, legt de examencommissie een 
vervangende opdracht op. 
Een kandidaat mag alleen meedoen aan het herexamen als er bij het examen een onvoldoende 
resultaat is behaald. 
Indien de kandidaat bij de tweede herkansing alsnog niet slaagt, wordt een gesprek gevoerd met de 
kandidaat of het nog zinvol is om de opleiding voort te zetten en zo ja, dan wordt op maat bepaald wat 
de voorwaarden daarvoor zijn. 
6.3.5 Inhalen casustoets 
Indien een kandidaat zijn toetsingsmoment mist door overmacht, kan hij eenmalig een inhaaloptie 
aanvragen. Indien er geen vervangende toetsingsmomenten beschikbaar zijn, legt de 
examencommissie een vervangende opdracht op. 

 
Artikel 7. Vrijstellingen 
7.1  Er worden geen vrijstellingen verleend op beschreven examenonderdelen. De opleiding wordt als een 

geheel beschouwd en de examens zijn onderdeel van het leerproces. 
 
Artikel 8. Aanmelding voor examens en verzuim bij examens 
8.1  De examens zijn ingebouwd in de lesdagen. Alle studenten worden verondersteld automatisch aangemeld 

te zijn voor deelname aan de examens door deelname aan de opleiding. 
8.2  Indien een student redenen heeft waardoor hij niet wil of kan deelnemen aan een examenonderdeel, 

meldt hij dit zo tijdig mogelijk bij de examencommissie met een schriftelijke verklaring waarop de reden 
van afwezigheid is gemeld. De examencommissie geeft een oordeel over de geldigheid van de reden en 
informeert de deelnemer hier schriftelijk over.  

8.3 Als de examencommissie heeft geoordeeld dat er sprake was van een geldige reden, kan de kandidaat 
zich aanmelden voor een ander bestaand toetsingsmoment met behoud van zijn herkansingen.  

8.4 Als de examencommissie heeft geoordeeld dat er geen sprake was van een geldige reden, vervalt de 
betreffende examenmogelijkheid voor de kandidaat en kan hij gebruik maken van eventuele resterende 
herkansingsmogelijkheden. 

 
Artikel 9. Toelatingseisen examenonderdelen 
9.1  Voor toelating tot een examenonderdeel moet de kandidaat ingeschreven staan voor de opleiding 

Leefstijlcoach Zorg en Welzijn bij LZW College en deelgenomen hebben aan de onderdelen uit het 
lesprogramma die de voorbereiding bieden op het examenonderdeel. 

9.2  De opleidingsgelden dienen volledig te zijn voldaan.  
 
Artikel 8. Examenuitslag en diplomering 
10.1 De uitslagen van de examenonderdelen worden bekendgemaakt volgens bovenstaande omschrijvingen. 
10.2 Na een herkansing telt het hoogste cijfer of het beste resultaat. 
10.3 Indien de kandidaat voor alle examenonderdelen geslaagd is, ontvangt hij uiterlijk vier weken na de laatste 

uitslag van een examenonderdeel bericht over de mogelijkheid tot diplomering en, indien nog niet 
verstreken, een uitnodiging voor de diplomauitreiking in maand 14 van de opleiding. 

 
Artikel 11. Bewaring 
11.1 Alle examengegevens en bewijzen ten aanzien van de diplomavereisten van deelnemers worden twee jaar 

na diplomering bewaard door LZW College. Het gaat om alle documenten en gegevens die nodig zijn voor 
de examencommissie om tot een diplomabesluit te komen. 

11.2 De bewaartermijn van twee jaar gaat in na de einduitslag voor het betreffende diploma. De datum van 
het diploma is leidend. Na afloop van de bewaartermijn wordt het materiaal vernietigd. 

11.3 De bewaartermijnen genoemd in dit artikel worden verlengd zolang er ten aanzien van het 
desbetreffende examen of examenonderdelen sprake is van enig geschil. 
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11.4 Een volledig stel examenopgaven met de daarbij behorende beoordelingsnormen en van iedere kandidaat 
een lijst met behaalde eindcijfers evenals de uitslag van het eindexamen blijven in het archief van LZW 
college bewaard gedurende een periode van vijftig jaar. 

 
Artikel 12. Beroepsmogelijkheid 
12.1 Een kandidaat kan bij het secretariaat van LZW College beroep aantekenen tegen de wijze van afname 

en/of de uitslag van een examen. Er wordt binnen een week een bewijs van ontvangst van het bezwaar 
afgegeven door LZW College. 

12.2 In het bezwaar moeten tenminste worden vermeld: examendatum, datum van bezwaar, naam, adres en 
woonplaats van de bezwaarmaker, aanduiding waartegen bezwaar wordt aangetekend, gronden waarop 
het bezwaar berust. 

12.3 Het bezwaar moet worden aangetekend binnen 10 werkdagen na ontvangst van de examenuitslag door 
de kandidaat. 

12.4 Door de examencommissie wordt gekeken naar de gronden voor het bezwaar en de bevindingen worden 
binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar bekendgemaakt aan de kandidaat. 

12.5 Indien er een langere onderzoeksperiode nodig is, wordt dit bij de kandidaat schriftelijk bekendgemaakt 
en toegelicht, waarbij een indicatie wordt gegeven van de termijn waarop uitsluitsel gegeven wordt. 

12.6 De bevindingen van de examencommissie kunnen leiden tot bijstelling of handhaving van de 
examenuitslag. 

12.7 Indien de kandidaat het niet eens is met de uitkomst van de bezwaarprocedure, kan hij zich wenden tot de 
directie van LZW College. 

12.8 Indien dit ook niet tot een acceptabele oplossing leidt, kan de kandidaat zich wenden tot het de 
klachtenfunctionaris, wiens naam en contactgegevens zijn opgenomen in de studiegids. 

 
Artikel 13. Fraude 
13.1 De examencommissie kan maatregelen treffen tegen deelnemers die met betrekking tot examinering 

onregelmatigheden en/of fraude plegen of gepleegd hebben. Als onregelmatigheden en/of fraude 
worden in ieder geval aangemerkt: 

− het veroorzaken van overlast; 

− spieken of de gelegenheid bieden tot spieken; 

− het samenwerken met andere deelnemers, zonder toestemming vooraf; 

− het niet opvolgen van instructies van een toezichthouder/examinator; 

− het gebruik van niet toegestane hulpmiddelen; 

− het deelnemen aan een examenafname zonder toestemming; 

− het vóór het examen in het bezit hebben van exameninstrumenten die niet openbaar zijn; 

− het zonder toestemming vooraf raadplegen van informatie tijdens een examen; 

− zich bij het examen uitgeven voor iemand anders/ fraude bij gebruik legitimatiebewijs; 

− plagiaat. Hieronder wordt verstaan het overnemen van andermans werk en dat laten doorgaan voor 
eigen werk; 

− elke andere handeling waardoor de kennis en kunde van de deelnemer niet goed beoordeeld kunnen 
worden. Hierover beslist de examencommissie. 

13.2 Wanneer onregelmatigheid/fraude wordt vermoed of gesignaleerd, dan wordt dit door de 
toezichthouder/examinator meteen medegedeeld aan de deelnemer. Deze mededeling wordt ook 
vastgelegd op het proces-verbaal dat bij de examenafname hoort. De deelnemer wordt – als dat mogelijk 
is – in staat gesteld om de examenafname voort te zetten. Na afloop van de examenafname wordt de 
onregelmatigheid/fraude door de toezichthouder/examinator gerapporteerd aan de examencommissie. 

13.3 Voordat maatregelen worden opgelegd aan de deelnemer die onregelmatigheden/fraude heeft gepleegd, 
wordt de deelnemer binnen 15 werkdagen gehoord door de examencommissie. De deelnemer kan zich 
daarbij laten bijstaan. 

13.4 De maatregelen die al dan niet in combinatie kunnen worden genomen, zijn: 

− het ongeldig verklaren van het gemaakte werk/de geleverde prestatie, waarbij de 
examengelegenheid vervalt; 

− het opleggen van de verplichting tot overdoen van de examenafname; 

− verbieden van verdere deelname aan het gehele examen voor de opleiding. Dit betekent dat de 
opleiding van de deelnemer wordt beëindigd door de directeur; 

− overige maatregelen ter beoordeling aan de examencommissie. 
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13.5 De financiële consequenties van het niet (kunnen) afleggen van het examen, van het overtreden van de 
gedragsregels, dan wel van het overtreden van andere in het examenreglement genoemde regels, zijn 
voor de deelnemer. 

 
Artikel 14. Geldigheid 
14.1 Het examenreglement wordt vastgesteld per studiejaar. 
14.2 Dit reglement is geldig voor leergangen die starten van 1 september 2020 tot en met 31 augustus 2021. 

Studenten die in een ander tijdvak starten met hun opleiding, kunnen geen rechten ontlenen aan dit 
examenreglement. 

 
Artikel 13. Slotbepaling 
13.1 In voorkomende gevallen waarin het onderwijs- en examenreglement niet voorziet, kan contact 

opgenomen worden met de directie van LZW College en beslist de directie over de voorliggende kwestie. 


