RADIUS BEOORDELINGSSTRUCTUUR COHORT 2018
25245 BBL Eerste Bedrijfsautotechnicus
BASIS- en PROFIELDEEL
(kerntaken en werkprocessen)

BEROEPS-EN BRANCHEVEREISTEN

Motormechanisch (deelname toets)
Verlichting (deelname toets)

1

KEUZEDEEL
start Keuzedeel 1

BPV
BPV 4 dagen

LOOPBAAN &
BURGERSCHAP
Bewijskaart met 4 gedragsindicatoren

4 werkkaarten

NVT

TALEN
(Nederlands)

REKENEN

0-meting bouwstenen

Instaptoets getallen

0-meting spelling en grammatica

Eindtoets getallen

BEROEPSHOUDING

PORTFOLIO

Practicum
▼

leerjaar en
periode

Banden en wielen (deelname toets)
Distributie en klepbediening (deelname toets)
Verantwoording BPV-uren

▼

Zelfstandig werken 100 % af 60 % goed ieder onderdeel

(portfolio)voortgangsgesprek
Smeersystemen (deelname toets)

voortgang keuzedeel 1

BPV 4 dagen

Bewijskaart met 4 gedragsindicatoren

Practicum

▼

Koelsysteem (deelname toets)

4 werkkaarten

NVT

Veiligheid gezondheid en milieu ( deelname toets )

Verantwoording BPV-uren

Zelfstandig werken 100 % af 60 % goed ieder onderdeel

BPV-beoordeling STEM

▼

▼

Auto elektronica 1 (deelname toets)

2

Toetsen Periode 1 voldoende

Stuursystemen (deelname toets)

3

In- en uitlaatsystemen (deelname toets)
Carrosserie en chassis (deelname toets)

Kwaliteit en communicatie (deelname toets)
Energiesystemen diesel ( deelname toets)

Bewijskaart met 4 gedragsindicatoren

Eindtoets bouwstenen

Instaptoets verhoudingen

Practicum

Eindtoets verhoudingen

▼

Auto elektronica 2 (deelname toets)
Zelfstandig werken 100 % af 60 % goed ieder onderdeel

BPV 4 dagen
4 werkkaarten

kan relevante Engelstalige teksten op
zijn vakgebied lezen. De Eerste
Autotechnicus kan ook geconfronteerd
worden met documentatie en
handleidingen in het Engels.

▼

1

voortgang keuzedeel 1

▼

(portfolio)voortgangsgesprek + studieadvies
Wielophanging (deelname toets)

Verantwoording BPV-uren
(portfolio)voortgangsgesprek + studieadvies
BPV 4 dagen

PvB Keuzedeel

Bewijskaart met 4 gedragsindicatoren

Practicum

4 werkkaarten

NVT

Wielgeometrie ( deelname toets )

4

Organisatie ( deelname toets )
Alternatieve brandstoffen ( deelname toets )
Start en laadsystemen ( deelname toets )
Zelfstandig werken 100 % af 60 % goed ieder onderdeel

Verantwoording BPV-uren

Toetsen Periode 3 voldoende

BPV-beoordeling STEM

PvB P2 - K1

▼

(portfolio)voortgangsgesprek + overgangsbeslissing/ eindgesprek

▼

▼

voldaan aan alle eisen = door naar leerjaar 2
Opmerkingen
Het kan zijn dat de toetsen die vallen onder het beoordelingsaspect: Kerntaken en werkprocessen en Nederlands en rekenen in een andere periode worden afgetoetst dan aangegeven.

▼

▼

▼

▼

Resultaten van de
formatieve toetsen
komen in het
ontwikkelingsportfolio.
Periodiek wordt,
tijdens het (portfolio)voortgangsgesprek,
de studievoortgang op
alle
examenonderdelen
met de student
besproken.
Daarnaast wordt de
beroepshouding van
de student
beoordeeld en
besproken.

