Crebo:
Naam kwalificatie:
Cohort:

25399
Allround Kapper
C18

Onderdeel diploma + beroepshouding
1

Kerntaken kwalificatiedossier

2

Beoordeling van de BPV

Leerweg:

Team:

Uiterlijke Verzorging

BOL

Niveau:

Nominale lijn eind P1

Nominale lijn eind P2

Beroepsvereisten
Keuzedelen

5

Nederlands

6

Rekenen

7

Loopbaan & Burgerschap

Nominale lijn eind P3

Nominale lijn eind P4

10% van de onderdelen Permanent
en Watergolven moet afgetekend zijn
in het modellenpaspoort school.
Werkhouding voldoende

Werkhouding voldoende

25% van de onderdelen Permanent
en Watergolven moet afgetekend
zijn in het modellenpaspoort
school.
Werkhouding voldoende

BPV-plaats verworven en
ondertekende POK is ingeleverd

BPV-plaats

BPV-plaats

Minimaal 100 BPV uren zijn
afgetekend door BPV begeleider en
ingeleverd

Minimaal 200 BPV uren zijn
afgetekend door BPV begeleider
en ingeleverd

Minimaal 11 van de 15 punten van
houding en gedrag op het BPVevaluatie formulier moeten
voldoende gescoord zijn

25% van de onderdelen Permanent
en Watergolven moet afgetekend
zijn in het modellenpaspoort BPV

keuzedeel 1
deelgenomen aan alle lessen
Toets spelling/schrijven.
Nu Nederlands online 2e editie
hoofdstuk 4 is gemaakt en ingeleverd.
Oefenexamen schrijven 2f zakelijke
brief of mail heeft deelgenomen.
t/m H 6 boek A af
domeintoets gemaakt
160 vragen in Stimmit gemaakt
Loopbaan:
Motievenreflectie portfolio opdracht
1 is ingeleverd.

keuzedeel 1
deelgenomen aan alle lessen
Oefentoets luisteren hoofdstuk 2 is
gemaakt en ingeleverd.
Nu Nederlands online 2e editie cito
luisteren is gemaakt en ingeleverd.

Keuzedeel 1
Examen behaald
Oefenexamen spreken 2F heeft
deelgenomen.

t/m H 9 boek A af
240 vragen in Stimmit gemaakt

t/m H 11 boek A af
examentraining A gemaakt
320 vragen in Stimmit gemaakt
Loopbaan:
Werkexploratie portfolio opdracht
4A en 4B is geleverd.

Studiebegeleiding:
Informatievoorziening controleren
dmv student checklist in laten vullen
en uploaden op it’s learning.
Leren leren opdracht

Studiebegeleiding:
Verslag laten maken van individueel
gesprek en deze uploaden op it’s
learning.

Studiebegeleiding:
Opdrachten motivatie SB inleveren
op it’s learning.

Studiebegeleiding:
Verslag laten maken van
individueel gesprek en deze
uploaden op it’s learning.

Burgerschap:
Portfolio opdracht en eindtoets van
sociaal maatschappelijke dimensie is

Burgerschap:
Portfolio opdracht en eindtoets van
politiek juridische dimensie is

Burgerschap:
Portfolio opdracht en eindtoets van
economische dimensie is ingeleverd.

Burgerschap:
Portfolio opdracht en eindtoets van
vitaal burgerschap dimensie is

Werkhouding voldoende

Minimaal 8 van de 15 punten van
houding en gedrag op het BPVevaluatie formulier moeten
voldoende gescoord zijn

3
4

3

Oefencito lezen/luisteren 2F is
gemaakt en ingeleverd.
Toets lezen hoofdstuk 1 en 2 Nu
Nederlands online 2e editie is
gemaakt en ingeleverd.
H 1 t/m 3 boek A af
Instaptoets Stimmit gemaakt
80 vragen gemaakt
Loopbaan:
Motievenreflectie reflectieverslag is
ingeleverd.

Loopbaan:
Kwaliteitenreflectie portfolio
opdracht 2 is ingeleverd.

8
9

Engels – generiek
Beroepshouding

ingeleverd.

ingeleverd.

Beoordelingslijst studiehouding
school, minimaal 8 punten voldoende
gescoord

Beoordelingslijst studiehouding
school, minimaal 10 punten
voldoende gescoord

ingeleverd.
Beoordelingslijst studiehouding
school, minimaal 11 punten
voldoende gescoord

Beoordelingslijst studiehouding
school, minimaal 11 punten
voldoende gescoord

