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Inleiding
Voor je ligt de studievoortgangsregeling voor studenten die starten met of doorstomen in een
opleiding in het studiejaar 2018. Ons college wil jou, de student duidelijkheid verschaffen
over de studievoortgang en daarmee ook duidelijkheid geven over de kans op het behalen
van een diploma van de betreffende opleiding. Ook stelt de overheid wettelijke eisen rondom
het (bindend) studieadvies van de voortgangsregeling. De afspraken rondom de
studievoortgang en bindend studieadvies vind je terug in dit document.
De totstandkoming van het (bindend) studieadvies
Een studieadvies komt tot stand nadat er door het docententeam voorafgaand aan het
(bindend) studieadvies naar de voortgang van verschillende zaken is gekeken. Diploma-eisen
zijn leidend bij het afgeven van een (bindend) studieadvies. Dit zijn maximaal 8 verschillende
beoordelingselementen en het 9e beoordelingselement is de houding.

Diploma onderdelen:
1. Kerntaken van het kwalificatiedossier (inclusief eventuele beroepsgerichte taaleisen)
2. Beoordeling van de BPV (Beroepspraktijkvorming)
3. Wettelijke beroepsvereisten en evt. branchevereisten
4. Keuzedelen
5. Rekenen
6. Nederlands
7. Loopbaan en burgerschap
8. Engels generiek (alleen bij niveau 4)
Aanvullend hieraan is een 9e beoordelingselement toegevoegd; nl. beroepshouding
9. Beroepshouding*
* Verzuim is geen afzonderlijk onderdeel van het studieadvies. Verzuim kan gemotiveerd
meegenomen worden in het eindoordeel.
Welke van bovenstaande onderdelen voor jouw opleiding van toepassing zijn per periode vind
je in het overzicht studievoortgang in beeld.
Voor een positief studieadvies moeten minimaal 50% van de diplomaonderdelen per
meetmoment voldoende zijn.
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Het studieadvies
Ieder schooljaar bestaat uit 4 periodes. Iedere periode heeft een duur van ca. 9 weken.
Iedere docent waarvan je in die periode les krijgt, heeft de verplichting om je voortgang van
die periode te meten. Wanneer en hoe de docent dat doet, is vastgelegd voor minimaal het
eerste schooljaar. Alleen het eerste schooljaar kan je op basis van de voortgang van de
diplomaonderdelen een bindend studieadvies krijgen. Waarop het (bindend) studieadvies op
gebaseerd is vind je in dit document v terug. Uit de voortgangsmeting komt per
diplomaonderdeel een eindwaardering (voldoende of onvoldoende) per periode. De verdeling
van de weging van meerdere voortgangstoetsen per vak is door het onderwijsteam bepaald.
Wanneer meerdere docenten een diplomaonderdeel met verschillende vakken geven, komt er
een gezamenlijke eindwaardering voor het betreffende diplomaonderdeel.
Omzettingstabel waardering studievoortgangsmeting
Onvoldoende resultaat
0 t/m 5,4
Onvoldoende

Voldoende resultaat
5,5 t/m 10
Voldoende

Je krijgt aan het begin van de opleiding uitleg van je SLB-er over de inhoud van de
Onderwijs- en Examenregeling (OER) en de studievoortgangsregeling van je opleiding. Op de
website van het college vind je algemene uitleg over het studieadvies en specifieke informatie
per opleiding over het studieadvies. Jouw voortgang per periode vind na elke periode in
Education Online (EOL). Het voorlopig schriftelijk studieadvies en het bindend studieadvies
worden vastgelegd in EOL.
Studenten die een opleiding volgen die bestaat uit meer dan een volledig studiejaar
ontvangen het bindend studieadvies tussen negen en twaalf kalendermaanden na aanvang
van de opleiding. Voorafgaand aan dit bindend studieadvies heb jij wettelijk recht op
minimaal één voorlopig schriftelijk studieadvies; dit kan positief of negatief zijn. Het bindend
studieadvies bij meerjarige opleidingen wordt uiterlijk 5 weken vóór aanvang van de
zomervakantie verstrekt. Na het eerste schooljaar krijg je ook studievoortgangsadviezen,
deze zijn echter niet meer bindend.
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Er zijn verschillende soorten studieadviezen, de uitleg hiervan vind je hieronder.
Voorlopige positief mondeling studieadvies na P1.
Je voldoet n.a.v. je resultaten van de voortgang van de diplomaonderdelen van periode 1.
Een positief studieadvies betekent dus zeker zo doorgaan.
Voorlopige positief schriftelijk studieadvies na P2.
Je voldoet op dit moment aan de diplomaonderdelen van periode 2 m.b.t. de voortgang die
de opleiding per meetmoment aan jou stelt. Een positief studieadvies betekent dus zeker zo
doorgaan.
Bindend positief schriftelijk studieadvies na P3.
Je voldoet aan de diplomaeisen m.b.t. de voortgang die de opleiding aan jou stelt. Je zult, om
in aanmerking te komen voor een diploma, moeten voldoen aan de volledige diplomaeisen
volgens het examenplan van je opleiding.
Voorlopige negatief mondeling studieadvies na P1.
Je voldoet niet n.a.v. je resultaten van de voortgang van de diplomaonderdelen van periode
1. Een negatief mondeling studieadvies betekent je op meer dan 50% van de diploma
onvoldoende scoort. Je zal je in moeten zetten om de onvoldoende diplomaonderdelen in de
komende periodes te verbeteren.
Voorlopig negatief schriftelijk studieadvies na P2.
Een voorlopig negatief studieadvies houdt in dat de diplomaonderdelen die in deze periode
aangeboden niet voor minimaal 50% voldoende zijn. Je krijgt dit advies op papier en in het
gesprek met de SLB-er worden de verbeterpunten met je besproken en toegelicht.
Bindend negatief studieadvies na P3.
De betreffende diplomaonderdelen van deze periode zijn niet voor minimaal 50% voldoende.
Jouw onderwijsovereenkomst wordt ontbonden en dat betekent dat je moet stoppen met de
opleiding. Bij deze ontbinding van de onderwijsovereenkomst wordt er rekening gehouden
met je persoonlijke omstandigheden en gemaakte afspraken.
Je kan, na het krijgen van een negatief bindend studieadvies, niet opnieuw voor dezelfde
opleiding worden ingeschreven bij dezelfde instelling. De school begeleidt en ondersteunt je,
na het afgeven van het negatief bindend studieadvies, gedurende maximaal 8 weken (
waarvan 5 weken voor de vakantie), naar een andere opleiding. Hierbij houdt de school
rekening met je voorkeuren.
Na uitbrengen van een bindend negatief studieadvies heb je recht op ondersteuning en
begeleiding naar een andere opleiding (binnen of buiten ROC West Brabant).
Bijgesteld advies
In het geval dat de student na de twee positieve voorlopige studieadviezen in de periode van
de uitgifte van de bindende studieadvies (na periode 3) onvoldoende scoort, zal er geen
bindend studieadvies worden afgegeven maar een tussentijds voorlopig negatief advies. Als
er na de herstelperiode van 6 weken voldoende wordt gescoord, komt er een positief bindend
studieadvies. Indien er na 6 weken herstel nog onvoldoende voortgang is gemeten volgens
de norm, volgen een negatief bindend studieadvies.
Het resultaat van periode 3 moet dus ten allen tijde voldoende zijn.
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Studieadvies na leerjaar 1
Na het eerste schooljaar blijven we je studieadviezen geven. Deze zijn echter niet meer
bindend. Wel geeft het een reëel beeld van je studievoortgang en je kans om het diploma te
behalen.
Procedure beroep aantekenen
Tegen een bindend studieadvies kan door de studenten/of zijn/haar ouders/verzorgers
beroep aangetekend worden. Het beroep moet binnen 2 weken na afgifte van het bindend
studieadvies worden ingediend bij het college.
Indien er beroep aangetekend, blijft de student tot de uitspraak de lessen volgen.

De beroepshouding
Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) bereidt je voor op je toekomst in de maatschappij.
Het mbo kent een drievoudige kwalificatieplicht, het opleiden voor een beroep:
- opleiden voor doorstroom naar een vervolgopleiding
- opleiden voor goed burgerschap.
Het is van belang om hierbij de juiste beroeps- en leerhouding aan te ontwikkelen. Met
houding bedoelen we de wijze waarop je je in de school en op de werkvloer gedraagt. De
houdingsaspecten kunnen zowel op school als op het leerbedrijf beoordeeld worden. De
verwachtingen m.b.t. je houding zullen door het onderwijsteam van je opleiding en indien
van toepassing door het leerbedrijf worden toegelicht. Je vindt afspraken/ schoolregels in de
informatiegids.

Gedragscriteria professionele beroeps- en leerhouding
Criteria

V

O

Opmerkingen

Beroepshouding: aanwezigheid
De student is minimaal 90% aanwezig.
De student communiceert over verzuim en
haalt eventuele achterstand in.
Beroepshouding: gedrag
De student houdt zich aan de schoolregels, afspraken en procedures.
De student voldoet op het
meetmoment in het traject naar
diplomering qua leer- en beroepshouding
aan de eisen die de beroepsexamens, het
team en het bedrijfsleven van hem/haar
vragen.
De cesuur van de beroepshouding:
Van de 4 onderdelen moeten er minimaal 3
onderdelen op orde zijn voor voldoende
beoordeling van de beroepshouding.
Resultaat:

VOLDOENDE / ONVOLDOENDE
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De momenten van (bindend) studieadvies meerjarige opleiding
Het studieadvies wordt gebaseerd op het de resultaten van de relevante diplomaonderdelen
van de periode. Het advies zal enkele weken na afloop van de periode worden
gecommuniceerd.
Leerjaar
/periode

1

2

3

4

1

Voorlopig
mondeling
studieadvies
op basis van
periode 1

Voorlopig
schriftelijk
studieadvies
Op basis van
periode 2

De
studievoortgang
staat in It’s
learning

De
studievoortgang
staat in EOL en
in It’s learning

Bindend
studieadvies 9
maanden na de
start van de
opleiding op
basis van
periode 3
De
studievoortgang
staat in EOL en
in It’s learning

De studievoortgang in beeld.
Naam opleiding:
Bedrijfsleider paardensport en –houderij – 25468 -4
Leerjaar 1:
Onderdelen beoordeling
voortgang
1

Kerntaken
kwalificatiedossier

2
3
4
5
6
7

BPV
Beroepsvereisten
Keuzedelen
Nederlands
Rekenen
Loopbaan en Burgerschap

8
9

Engels – generiek niv 4
Beroepshouding

Periode 1

6

Periode 2

7

Periode 3

8

Periode 4

7

7

Meting en cesuur van de diplomaonderdelen
Onderdelen beoordeling voortgang

Periode 1

1

Verzorgt paarden (1)
Opdrachtenbundel
Praktijktoets bandageren en
vlechten*
Praktijktoets voorbrengen*
Toets 1
Toets 2

Kerntaken kwalificatiedossier

Herkansen bij O
25%

O/V/G
Cijfer 1-10

25%
25%
25%

Rijtechniek (1)
Opdrachtenbundel
Toets dressuur
Toets springen

Herkansen bij O
50%
50%

O/V/G
Cijfer 1-10

Biologie (1)
Gemiddelde periode 1

100%

Cijfer 1-10

NASK (1)
Gemiddelde periode 1

100%

Cijfer 1-10

*Praktijktoetsen bij
afwezigheid verplicht
herkansen minimaal een 5.

Gemiddelde
moet voldoende
zijn. 1 vak mag
een 5 zijn,
andere vakken
gemiddeld een
6.

2

BPV

3

Beroepsvereisten

4

Keuzedelen

5

Nederlands

Taalverzorging
Lezen

50%
50%

Cijfer 1-10

6

Rekenen

Hfdst. 1 getallen
Hfdst. 2 bewerkingen

50%
50%

Cijfer 1-10

7

Loopbaan en Burgerschap

Debat

100%

O/V/G

8

Engels – generiek niv 4

Unit 1
Unit 2

50%
50%

Cijfer 1-10
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Beroepshouding

Zie gedragscriteria beroepshouding

Aantal diplomaonderdelen
Aantal diplomaeisen voldoende
(minimaal 50% moet voldoende
zijn)
Eindoordeel

6
4

V/O

V/O

Positief / negatief voorlopig studieadvies
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Onderdelen beoordeling
voortgang

Periode 2

1

Anatomie en exterieur (1)
Opdrachtenbundel
Praktijktoets exterieur paard
Toets 1
Toets 2

Herkansen bij O
34%
33%
33%

O/V/G
Cijfer 1-10

Longeren (1)
Praktijktoets
Theorietoets

50%
50%

Cijfer 1-10

Harnachement (1)
Opdrachtenbundel
Theorietoets

Herkansen bij O
100%

O/V/G
Cijfer 1-10

Ruiterbewijs/menbewijs (1)
Opdrachten ruiterbewijs/menbewijs
Toets ruiterbewijs/menbewijs
Praktijk ruiterbewijs/menbewijs
Officieel theorie examen
Officieel praktijk examen

Herkansen bij O
50%
50%
Geslaagd/gezakt
Geslaagd/gezakt

O/V/G
Cijfer 1-10

Biologie (1)
Gemiddelde periode 2

100%

NASK (1)
Gemiddelde periode 2

100%

Kerntaken
kwalificatiedossier

Cijfer 1-10

*Praktijktoetsen bij afwezigheid
verplicht herkansen minimaal een
5.

Gemiddelde moet
voldoende zijn. 1
vak mag een 5
zijn, andere
vakken
gemiddeld een 6.

Cijfer 1-10

2

BPV

3

Beroepsvereisten

4

Keuzedelen

Opdrach(ten) keuzedeel

Moeten voldoende
zijn

V/O

5

Nederlands

Grammatica en spelling

100%

Cijfer 1-10

6

Rekenen

Hfdst. 3 decimale/negatieve
getallen
Hfdst. 4 Meetkundige figuren

50%

Cijfer 1-10

50%

7

Loopbaan en Burgerschap

Portfolio opdrachten

100%

O/V/G

8

Engels – generiek niv 4

Unit 3
Grammatica

50%
50%

Cijfer 1-10

9

Beroepshouding
Aantal diplomaonderdelen
Aantal diplomaeisen
voldoende
(minimaal 50% moet
voldoende zijn)
Eindoordeel

Zie gedragscriteria beroepshouding
7
4

V/O

Positief / negatief voorlopig studieadvies
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Onderdelen beoordeling voortgang

Periode 3

1

Gedrag-/ trainingsleer (1)
Theorietoets trainingsleer

100%

Cijfer 1-10

Biologie (1)
Gemiddelde periode 3

100%

Cijfer 1-10

NASK (1)
Gemiddelde periode 3

100%

Cijfer 1-10

Kerntaken kwalificatiedossier

Gemiddelde
moet voldoende
zijn. 1 vak mag
een 5 zijn,
andere vakken
gemiddeld een
6.
2

BPV

Tussenbeoordeling

Moet voldoende
zijn

V/O

3

Beroepsvereisten

4

Keuzedelen

Opdrach(ten) keuzedeel

Moeten
voldoende zijn

V/O

5

Nederlands

Schrijf
Kijk en luister

50%
50%

Cijfer 1-10

6

Rekenen

Hfdst. 5 verhoudingen
Hfdst. 6 Grafieken

50%
50%

Cijfer 1-10

7

Loopbaan en Burgerschap

Debat

100%

O/V/G

8

Engels – generiek niv 4

Unit 4
Unit 6
Unit 7
Grammatica

25%
25%
25%
25%

Cijfer 1-10

9

Beroepshouding
Aantal diplomaonderdelen
Aantal diplomaeisen voldoende
(minimaal 50% moet voldoende
zijn)
Eindoordeel

Zie gedragscriteria beroepshouding
8
5

V/O

Positief / negatief bindend studieadvies
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Onderdelen beoordeling voortgang

Periode 4

1

Voeding (1)
Opdrachtenbundel
Toets voeding 1
Toets voeding 2
Toets rantsoenberekening

Kerntaken kwalificatiedossier

Gedrag-/trainingsleer (1)
Opdrachten trainingsleer
Theorietoets 2 trainingsleer
Discipline opdracht
trainingsleer

Herkansen bij O
33%
33%
34%

O/V/G
Cijfer 1-10

Herkansen bij O
50%
50%

O/V/G
Cijfer 1-10

Huisvesting (1)
Droomstal
Toets 1
Toets 2

34%
33%
33%

Biologie (1)
Gemiddelde periode 4

100%

NASK (1)
Gemiddelde periode 4

100%

*Praktijktoetsen bij
afwezigheid verplicht
herkansen minimaal een 5.

Cijfer 1-10
Cijfer 1-10

Gemiddelde
moet voldoende
zijn. 1 vak mag
een 5 zijn,
andere vakken
gemiddeld een
6.

2

BPV

Eindbeoordeling periode 1A + urenlijst (alle uren
die men moet lopen staan erop en zijn
afgetekend)

Voldaan/niet
voldaan

3

Beroepsvereisten

4

Keuzedelen

5

Nederlands

Referentietoets
Gramm/spell
Spreken publiek

33%
33%
34%

Cijfer 1-10

6

Rekenen

Hfdst. 7 breuken
Hfdst. 8 praktisch rekenen
Hfdst. 9 verschillende maten

33%
33%
34%

Cijfer 1-10

7

Loopbaan en Burgerschap

Portfolio opdrachten

100%

O/V/G
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Engels – generiek niv 4

Unit 12
Unit 13
Presenteren
Schrijf
Kijk/luister
Lezen

16,70%
16,70%
16,70%
16,70%
16,70%
16,70%

Cijfer 1-10
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Beroepshouding
Aantal diplomaonderdelen
Aantal diplomaeisen voldoende
(minimaal 50% moet voldoende
zijn)
Eindoordeel

Zie gedragscriteria beroepshouding
7
4

V/O

V/O

Positief / negatief studieadvies
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