REGELING BINDEND STUDIEADVIES (BSA)
Beste student,
Je bent op 1 augustus 2018 aan de opleiding Chemisch-Fysisch Analist (25046) begonnen.
Begin periode 4 zal je een bindend studieadvies ontvangen. Dit houdt in dat wij op basis van jouw resultaten bepalen of je op de opleiding mag blijven of
een andere opleiding moet gaan zoeken. Dit bindend studieadvies baseren wij op de resultaten die jij in het eerste studiejaar haalt. Hieronder vind je waar
je aan moet voldoen om een positief studieadvies te krijgen. Bij het bindend studieadvies wordt gekeken naar de 5 verschillende beoordelingselementen die
in leerjaar 1 van toepassing zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

Basis- en Profieldeel / de Bewijskaart
Loopbaan & Burgerschap
Talen (Nederlands + Engels)
Rekenen
Beroepshouding / Tutorbeoordeling

Per periode hebben we in onderstaande tabel beschreven waar je per beoordelingselement aan moet werken.
Aan het einde van periode 2 krijg je een studieadvies. Dit kan een positief of negatief studieadvies zijn. Je krijgt een positief studieadvies als je per periode
minimaal 50% van de beoordelingselementen hebt behaald, eenvoudig gezegd: minimaal 3 van de 5 hokjes zijn behaald / groen per periode. Heb je dit niet
behaald, dan krijg je een negatief studieadvies en formuleer je samen met je SLB een verbeterplan / PAP om in periode 3 jezelf te verbeteren. Aan het
einde van periode 3 krijg je een officieel studieadvies. Dit kan een positief of een officieel negatief studieadvies zijn. Je krijgt een positief studieadvies als je
per periode minimaal 50% van de beoordelingselementen hebt behaald, eenvoudig gezegd: minimaal 3 van de 5 hokjes zijn behaald / groen per periode.
Heb je dit niet behaald, dan krijg je een officieel negatief studieadvies. Je krijgt hier dan ook een schriftelijke bevestiging van. In de eerste week van periode
4 formuleer je samen met je SLB een verbeterplan / PAP om in periode 4 jezelf te verbeteren. In dit verbeterplan wordt ook de benodigde ondersteuning
vanuit school vastgelegd. Indien je een officieel negatief studieadvies hebt wordt op het einde van periode 4 je vooruitgang geëvalueerd door het
docententeam. Heb je jezelf voldoende verbeterd (minimaal 3 van de 5 hokjes ‘groen’), dan krijg je een positief studieadvies. Is het niet gelukt jezelf te
verbeteren dan krijg je een negatief bindend studieadvies. Dit betekent dat je op zoek gaat, onder begeleiding van de school, naar een andere, meer
passende opleiding. Deze begeleiding duurt maximaal 8 schoolweken.
Let op: Indien je geen negatief bindend studieadvies krijgt, kan het zijn dat we je studieresultaten toch onvoldoende vinden om verder te gaan in het
tweede jaar (1ste jaars) of derde jaar (Havo/HBO instromers). Er kan dan beslist worden dat je het jaar moet overdoen.

Tekening voor gezien (student):

Overzicht Beoordelingselementen studieadvies
leerjaar
en periode

BASIS- en
PROFIELDEEL
(kerntaken en
werkprocessen)

BEROEPS-EN
BRANCHEVEREISTEN

KEUZED
EEL

BPV

Toetsen:
Gem ≥ 5,5
01

Bewijskaart::
≤ 10 O’s
(maximaal 25% niet
behaald)

nvt

nvt

Nvt

Minimaal voldaan:
Teken aan de wand
Taak Principals.
(Geparafeerd door slb’er)

Nvt

Minimaal voldaan:
Taak: Wat en hoeveel
Taak welk laboratorium
Taak suiker in voedsel
Open avond / dag gedaan.
(Geparafeerd door slb’er)

nvt

Minimaal voldaan:
Bron feedback geven
gedaan
Taak Nothing seems to be
Beroepenoriëntatie
(Geparafeerd door slb’er)

nvt

Minimaal voldaan:
Taak: Aerdrijk
Projectweek politieke
discussie
Eindpresentatie
Afstudeerrichting
motiveren
(Geparafeerd door slb’er)

Toetsen:
Gem ≥ 5,5
02

Bewijskaart:
≤ 11 O’s
(maximaal 25% niet
behaald)

nvt

nvt

LOOPBAAN &
BURGERSCHAP

1
Toetsen:
Gem ≥ 5,5
03

Bewijskaart:
≤ 7 O’s
(maximaal 25% niet
behaald)

nvt

nvt

Toetsen:
Gem ≥ 5,5
04

Bewijskaart:
≤ 8 O’s
(maximaal 25% niet
behaald)

nvt

nvt

Tekening voor gezien (student):

TALEN
(Nederlands + Engels)

NL: Instaptoets bouwstenen en spelling en grammatica.
Bouwsteen 1. Externe opdracht 1.
ENG:

0-meting Spelling & Grammar B1

Reading & Listening B1 H1 100% en H2 50%

Spelling & Grammar B1 H1 50%

Lessons A2 H1 writing + wordtrainer

Toets Listening B1 A
NL: Bouwsteen 2,3. Externe opdracht 2. Spelling en
grammatica onderdeel 1.
ENG:

Reading & Listening B1 H2 100% en H3 100%

Spelling & Grammar B1 H1 100%

Lessons A2 H1 Spoken Production + wordtrainer

Lessons A2 H2 Spoken Interaction + wordtrainer

Lessons A2 H2 Writing + wordtrainer

Toets Reading B1 A
NL: Bouwsteen 4. Externe opdracht 3. Spelling en
grammatica onderdeel 2.
ENG:

Reading & Listening B1 H4 100% en H5 50%

Spelling & Grammar B1 H2 33% (1 les)

Lessons A2 H2 Spoken Production + wordtrainer

Lessons A2 H3 Spoken Interaction + wordtrainer

Lessons A2 H3 Writing + wordtrainer

Toets Listening B1 B
NL: Bouwsteen 5. Externe opdracht 4. Spelling en
grammatica onderdeel 3 en 4.
ENG:

Reading & Listening B1 H5 100% en H6 100%

Spelling & Grammar B1 H2 67% (2 lessen)

Lessons A2 H3 Spoken Production + wordtrainer

Lessons A2 H4 Spoken Interaction + wordtrainer

Lessons A2 H4 Writing + wordtrainer

Toets Reading B1 B

REKENEN

BEROEPSHOUDING

Conclusie periode

instaptoets
getallen, lessen
50% af.

Tutorbeoord
eling: ≤ 5 O’s
NB: “is
betrouwbaar Voortgangs-gesprek
voor het
vak” moet
G/V zijn.

domein getallen af
100% (lessen,
lestoetsen
(gemiddeld
voldoende),
examencheck) en
eindtoets
(voldoende)

Tutorbeoord
eling: ≤ 5 O’s
NB: “is
Voortgangs-gesprek en
betrouwbaar
voorlopig studieadvies
voor het
vak” moet
G/V zijn.

instaptoets
verhoudingen,
lessen 50% af

Tutorbeoord
eling: ≤ 5 O’s
NB: “is
Voortgangs-gesprek en
betrouwbaar eventueel voorlopig
voor het
studieadvies
vak” moet
G/V zijn.

domein
verhoudingen
100%(lessen,lestoe
tsen (gemiddeld
voldoende),
examencheck) en
eindtoets
(voldoende)

Tutorbeoord
eling: ≤ 5 O’s
NB: “is
betrouwbaar Bindend studieadvies
voor het
vak” moet
G/V zijn.

