Raamwerk nominale lijn (Bindend) Studieadvies instroom periode 1
leerjaar 1 COMBI VZMZ BBL3
Beste student,
Onderstaand document geeft je informatie over het Bindend studieadvies (BSA) voor studenten die
instromen sept. 2019 of februari 2020 leerjaar 1 periode 1.

Studieadvies
Voorafgaand aan het bindend studieadvies heb je als student:
-

Recht op minimaal één studieadvies; dit kan positief of negatief zijn;
In het geval het advies negatief is krijg je als student een schriftelijke waarschuwing;
Eerst een schriftelijke waarschuwing gekregen en voldoende tijd om te verbeteren.

Voor de opleiding verzorgende VZ/MZ geldt dat er na de eerste 3 perioden na start van de opleiding
een bindend studieadvies wordt afgegeven.

Periode 1

Periode 2

Periode 3

•Start periode 3: afgifte studieadvies (positief of negatief), indien negatief dan schriftelijke
waarschuwing. Na schriftelijke waarschuwing minimaal 6 weken tot afgifte bindend studieadvies
(positief of negatief).

Periode 4

•Start periode 4: afgifte bindend studieadvies (positief of negatief). Na 9 maanden en voor einde
eerste opleidingsjaar. Indien negatief dan max. 8 weken begeleiding naar volgende opleiding.
Student kan beroep aantekenen tekenen tegen beslissing, blijft tot de beslissing van de commissie
de lessen volgen.
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3

Onderdeel diploma + beroepshouding

Nominale lijn eind P1

Nominale lijn eind P2

Nominale lijn eind P3

1

Minimaal 1 toets
gemaakt en met een
voldoende afgesloten
(waar nodig na
herkansing)

Minimaal 1 toets
gemaakt en met een
voldoende afgesloten
(waar nodig na
herkansing)

Minimaal 1
oefenopdracht C uit
het opleidingsplan
moet volledig gedaan,
afgetekend en
geüpload zijn.

Kerntaken kwalificatiedossier

Werkhoudingslijst
periode 2 moet
volledig ingevuld en
geüpload zijn.

Nominale lijn eind P4
Minimaal 2 toetsen
gemaakt met een
voldoende afgesloten
(waar nodig na
herkansing)
2 oefenopdrachten C uit
het opleidingsplan
moeten volledig gedaan,
afgetekend en geüpload
zijn.
Werkhoudingslijst
periode 4 moet volledig
ingevuld, voldoende en
geüpload zijn.

2

Beoordeling van de BPV

3

Beroepsvereisten

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

4

Keuzedelen

n.v.t (pas in leerjaar 2)

n.v.t (pas in leerjaar 2)

n.v.t (pas in leerjaar 2)

n.v.t (pas in leerjaar 2)

1 tussentoets van
taalblokken voldoende
behaald (minimaal 5.5)

1 tussentoets van
taalblokken voldoende
behaald (minimaal 5.5)

5

Nederlands

1 tussentoets van
taalblokken voldoende
behaald (minimaal 5.5)

2 tussentoetsen van
taalblokken voldoende
behaald (minimaal 5.5)
Het totale gemiddelde
van de 3 gemaakte

toetsen mag niet lager
zijn dan een 5.5.

6

7

Rekenen

Domeintoets 1
getallen, niv 1F score:
6 of meer

Engels – generiek

9

Beroepshouding

Domeintoets 3 ‘meten
en meetkunde’ niv 1F
score: 6 of meer

Loopbaan:
Capaciteitenreflectie,
de zelfbeeldpresentatie
is uitgevoerd en samen
met de 2
feedbackformulieren
geüpload.

Loopbaan & Burgerschap

8

Domeintoets 2
verhoudingen niv 1F
score: 6 of meer

n.v.t

n.v.t
n.v.t
Studiehoudingslijst van
periode 2 moet volledig
ingevuld en geüpload
zijn.

Burgerschap:
Minimaal thema 1 vitaal
burgerschap dimensie en
thema 2 de economische
dimensie zijn aangetoond
en geüpload.
Loopbaan:
Motievenreflectie als
bewijsstuk verslag
getekend door
werkbegeleider en
studieloopbaanbegeleider
en geüpload.
Er heeft een
loopbaangesprek plaats
gevonden in periode 2 of
periode 4.
n.v.t
Studiehoudingslijst van
periode 4 moet volledig
ingevuld en geüpload zijn.

