Het BSA bij het team Financieel Administratieve beroepen.
Beste student,
Je bent op 1 augustus 2018 aan een opleiding begonnen. Halverwege 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 eerst jaar haalt. Hieronder tref je waar je aan moet
voldoen voor een positief advies. Dit onderstaande overzicht, vind je ook op onze website: Florijn
College, studie-info, regeling en procedures, onderwijs- en examenregeling cohort 2018.
Voor de opleiding financieel administratief medewerker (niveau 3) wordt het BSA gebaseerd op
de volgende onderdelen:
1. Basis- en profieldeel (kerntaken en werkprocessen)
5. Loopbaan en Burgerschap
6. Nederlands (generiek)
9. Beroepshouding
Voor de opleiding bedrijfsadministrateur/junior assistent accountant (niveau 4) wordt het BSA
gebaseerd op de volgende onderdelen:
1. Basis- en profieldeel (kerntaken en werkprocessen)
5. Loopbaan en Burgerschap
6. Nederlands (generiek)
7. Engels (generiek N4)
9. Beroepshouding
De adviezen komen als volgt tot stand:
 behaalt de student meer dan 50% van de beoordeelde onderdelen voldoende, dan krijgt
hij een positief advies:
 behaalt de student 50% van de beoordeelde onderdelen voldoende, dan wordt het
studieadvies bepaald door het onderwijsteam:
 behaalt de student minder dan 50% van de beoordeelde onderdelen voldoende, dan krijgt
hij een negatief advies.
Gevolg hiervan:
Positief
3 of meer
voldoende

Niveau 3
Bespreken
Negatief
2 voldoende / 2 1 of minder
onvoldoende
voldoende
Als het
onderdeel
Basis- en
profieldeel
en/of
beroepshouding
onvoldoende is,
altijd negatief
advies

20181024 Het BSA bij het team FAB versie 5

Positief
3 of meer
voldoende
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Niveau 4
Bespreken
-

Negatief
2 of minder
voldoende
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Na de studentbespreking en het vaststellen van de adviezen vindt met iedere student een
voortgangsgesprek plaats:
 aan het einde van periode 1 is dit enkel een voortgangsgesprek, dus er wordt geen
formeel advies gegeven;
 aan het einde van periode 2 is dit een voortgangsgesprek in combinatie met het eerste
studieadvies;
 aan het einde van periode 3 is dit een voortgangsgesprek in combinatie met het tweede
studieadvies. Dit is tevens het laatste voorlopige advies;
 in week 6 van periode 4 vindt er een bindend studieadvies gesprek plaats. De student
ontvangt dan zijn bindende studieadvies.
Onderliggende criteria per onderdeel uitgewerkt:
Voor de opleiding financieel administratief medewerker (niveau 3) wordt het BSA gebaseerd op:
1. Basis- en profieldeel (kerntaken en werkprocessen)
5. Loopbaan en Burgerschap
6. Nederlands (generiek)
9. Beroepshouding
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1. Basis- en profieldeel (kerntaken en werkprocessen)
Onderdeel A: Onderstaande onderdelen krijgen een gemiddeld cijfer (afgerond op één decimaal) gebaseerd het aantal toetsen hieronder:
Onderdeel:

Bedrijfsadministratie
Bedrijfseconomie
Engels
Procedures en Recht

Periode 1

Periode 2
5
5
10
4

2
3
5
2

Excelvaardigheden

Periode 3
8
7
15
6
2

Periode 4
11
9
20
6
4

Je voldoet aan onderdeel A als je:



minimaal drie van de bovenstaande onderdelen met een voldoende (5,5 of hoger) afsluit én als het gemiddelde van deze onderdelen 5,5 of meer is.
de onderdelen bedrijfseconomie en bedrijfsadministratie afsluit met maximaal één cijfer tussen ≥4,0 en < 5,5 en minimaal één cijfer > 5,5
o
o

Alle bovenstaande onderdelen moeten een cijfer krijgen.
Daar waar toetscijfers ontbreken wordt een 1,0 ingevuld.

Onderdeel B: Onderstaande onderdelen krijgen een onvoldoende / voldoende gebaseerd op het onderstaande:

Onderdeel
Computervaardigheden

Periode 1
Basis Excel

FABV Westervoort
FABV debiteurencrediteurenbeheer
FABV Dagboeken

dagdeel 1 t/m 4
dagdeel 1 t/m 2

Periode 2
Basis Excel
Excel Gevorderd
Basis Word
dagdeel 1 t/m 8
dagdeel 1 t/m 5

Periode 3
Basis Excel
Excel Gevorderd
Basis Word
dagdeel 1 t/m 12
dagdeel 1 t/m 8

dagdeel 1 t/m 8

Je voldoet aan onderdeel B in periode 1, 2 en 3 als je:


minimaal twee van de bovenstaande onderdelen met een voldoende afsluit.
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Periode 4
Basis Excel
Excel Gevorderd
Basis Word
dagdeel 1 t/m 16
dagdeel 1 t/m 8
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Je voldoet aan onderdeel B in periode 4 als je:


minimaal drie van de bovenstaande onderdelen met een voldoende afsluit.
o
o

Alle bovenstaande onderdelen moeten een resultaat krijgen.
Daar waar resultaten ontbreken wordt een onvoldoende ingevuld.

Onderdeel C: Examenresultaten:
Examen
Tentamen Rekenen voor
Financiële Beroepen
Tentamen Elementaire
kennis Procedures en Recht
Examenproject Deb.- en
Cred. Beheer (Kerntaak B2)
Engels

Periode 1
-

Periode 2
5,5 of hoger

Periode 3
5,5 of hoger

Periode 4
5,5 of hoger

-

-

5,5 of hoger

5,5 of hoger

-

-

-

-

Alle werkprocessen 5,5 of
hoger
Schrijven A2 afgesloten met
een 5,5 of hoger

Alle werkprocessen 5,5 of
hoger
Schrijven A2 afgesloten met
een 5,5 of hoger

Je voldoet aan onderdeel C in periode 2 als:
Voldaan is aan één eis.
Je voldoet aan onderdeel C in periode 3 en 4 als:
Voldaan is aan drie van de vier eisen.
Je voldoet aan deze pijler wanneer je aan zowel onderdeel A, B als C voldoet.
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5. Loopbaan en Burgerschap
Onderdeel
Loopbaan
Burgerschap

Periode 1
80% van de opdrachten uit
deze periode voldoende
uitgewerkt
Gemiddeld cijfer 5,5 of hoger
van 2 onderdelen

Periode 2
80% van de opdrachten uit
deze periode voldoende
uitgewerkt
Gemiddeld cijfer 5,5 of hoger
van 4 onderdelen

Periode 3
80% van de opdrachten uit
deze periode voldoende
uitgewerkt
Gemiddeld cijfer 5,5 of hoger
van 6 onderdelen
Eindopdracht Economische
Dimensie met een voldoende
afgerond

Periode 4
80% van de opdrachten uit
deze periode voldoende
uitgewerkt
Gemiddeld cijfer 5,5 of hoger
van 8 onderdelen
Het project bedrijfsbezoek met
een voldoende afrond

Je voldoet aan deze pijler wanneer je aan zowel de eisen voor loopbaan als burgerschap voldoet.
6. Nederlands (generiek)
Je voldoet aan deze pijler als je gemiddeld een voldoende (5,5 of hoger) hebt voor de onderstaande onderdelen:
Periode 1
Periode 2
Gemiddeld cijfer 5,5 of hoger van 3 Gemiddeld cijfer 5,5 of hoger van 6
onderdelen
onderdelen
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Periode 3
Periode 4
Gemiddeld cijfer 5,5 of hoger van 8 Gemiddeld cijfer 5,5 of hoger van
onderdelen
11 onderdelen

Schooljaar 2018-2019

9. Beroepshouding
De beroepshouding wordt bij de volgende onderdelen met voldoende/ onvoldoende beoordeeld:
Periode 1
Periode 2
FABV project ouderavond
FABV Westervoort
FABV Westervoort
FABV Debiteuren- en
FABV Debiteuren- en
Crediteurenbeheer
Crediteurenbeheer
Nederlands
Nederlands
Engels
Engels
Rekenen
Rekenen
Bedrijfseconomie
Bedrijfseconomie
Bedrijfsadministratie
Bedrijfsadministratie
Burgerschap
Burgerschap
Computervaardigheden
Computervaardigheden
Procedures en Recht
Procedures en Recht
Leren loopbaan
Leren loopbaan
Je voldoet als je bij 70% of meer van de onderdelen een voldoende scoort:
9 van de 12
8 van de 11

Periode 3

Periode 4

FABV Westervoort
FABV Debiteuren- en
Crediteurenbeheer
Nederlands
Engels
Rekenen
Bedrijfseconomie
Bedrijfsadministratie
Burgerschap
Spreadsheetvaardigheden
Procedures en Recht
Leren loopbaan

FABV Westervoort
FABV Dagboeken

8 van de 11

8 van de 11

Deze beoordeling is gebaseerd op onderstaande aspecten:



Je wordt beoordeeld op je competenties in 2 groepen: ‘inzet’ en ‘professioneel gedrag’.
Waar letten je docenten op als zij een beoordeling geven? Dat vind je terug in onderstaande tabel:
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Nederlands
Engels
Rekenen
Bedrijfseconomie
Bedrijfsadministratie
Burgerschap
Spreadsheetvaardigheden
Projectweek
BPV project

Inzet

Professioneel gedrag

Is actief en toont initiatief

Heeft begrip en aandacht in de lessen

Organiseert en plant goed; werkt
overzichtelijk

Volgt instructies op van docenten

Heeft (huis)werk af en houdt leerstof bij

Luistert naar en toont respect voor
docenten en medestudenten

Gebruikt alleen voorgeschreven
materialen.

Wil samenwerken, overleggen en
presenteren
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Voor de opleiding bedrijfsadministrateur/junior assistent accountant (niveau 4) wordt het BSA gebaseerd op:
1. Basis- en profieldeel (kerntaken en werkprocessen)
5. Loopbaan en Burgerschap
6. Nederlands (generiek)
7. Engels (generiek N4)
9. Beroepshouding
1. Basis- en profieldeel (kerntaken en werkprocessen)
Onderdeel A: Onderstaande onderdelen krijgen een gemiddeld cijfer (afgerond op één decimaal) gebaseerd het aantal toetsen hieronder:
Onderdeel:

Bedrijfsadministratie
Bedrijfseconomie
Procedures en Recht

Periode 1

Periode 2
5
5
4

2
3
2

Excelvaardigheden

Periode 3
8
7
6
2

Periode 4
11
9
6
4

Je voldoet als je:



minimaal twee van de bovenstaande onderdelen met een voldoende (5,5 of hoger) afsluit én als het gemiddelde van deze onderdelen 6,5 of meer is.
de onderdelen bedrijfseconomie en bedrijfsadministratie afsluit met een voldoende. (5,5 of hoger)
o
o

Alle bovenstaande onderdelen moeten een cijfer krijgen.
Daar waar toetscijfers ontbreken wordt een 1,0 ingevuld.

Onderdeel B: Onderstaande onderdelen krijgen een onvoldoende / voldoende gebaseerd op het onderstaande:

Onderdeel
Computervaardigheden

Periode 1
Basis Excel

FABV Westervoort
FABV debiteurencrediteurenbeheer
FABV Dagboeken

dagdeel 1 t/m 4
dagdeel 1 t/m 2
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Periode 2
Basis Excel
Excel Gevorderd
Basis Word
dagdeel 1 t/m 8
dagdeel 1 t/m 5

Periode 3
Basis Excel
Excel Gevorderd
Basis Word
dagdeel 1 t/m 12
dagdeel 1 t/m 8

Periode 4
Basis Excel
Excel Gevorderd
Basis Word
dagdeel 1 t/m 16
dagdeel 1 t/m 8
dagdeel 1 t/m 8
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Je voldoet in periode 1, 2 en 3 als je:


minimaal twee van de bovenstaande onderdelen met een voldoende afsluit.

Je voldoet in periode 4 als je:


minimaal drie van de bovenstaande onderdelen met een voldoende afsluit.
o
o

Alle bovenstaande onderdelen moeten een resultaat krijgen.
Daar waar resultaten ontbreken wordt een onvoldoende ingevuld.

Onderdeel C:Examenresultaten:
Examen
Tentamen Rekenen voor
Financiële Beroepen
Tentamen Elementaire
kennis Procedures en Recht
Examenproject Deb.- en
Cred. Beheer (Kerntaak B2)
Engels

Periode 1
-

Periode 2
7,0 of hoger bij een eerste
kans
-

Periode 3
7,0 of hoger bij een eerste
kans
5,5 of hoger

Periode 4
7,0 of hoger bij een eerste
kans
5,5 of hoger

-

-

-

-

Alle werkprocessen 5,5 of
hoger
Schrijven A2 afgesloten met
een 5,5 of hoger

Alle werkprocessen 5,5 of
hoger
Schrijven A2 afgesloten met
een 5,5 of hoger

Je voldoet in periode 2 als:
Voldaan is aan één eis.
Je voldoet in periode 3 en 4 als:
Voldaan is aan drie van de vier eisen.
Je voldoet aan deze pijler wanneer je aan zowel onderdeel A, B als C voldoet.
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5. Loopbaan en Burgerschap
Onderdeel
Loopbaan
Burgerschap

Periode 1
80% van de opdrachten uit
deze periode voldoende
uitgewerkt
Gemiddeld cijfer 5,5 of hoger
van 2 onderdelen

Periode 2
80% van de opdrachten uit
deze periode voldoende
uitgewerkt
Gemiddeld cijfer 5,5 of hoger
van 4 onderdelen

Periode 3
80% van de opdrachten uit
deze periode voldoende
uitgewerkt
Gemiddeld cijfer 5,5 of hoger
van 6 onderdelen
Eindopdracht Economische
Dimensie met een voldoende
afgerond

Periode 4
80% van de opdrachten uit
deze periode voldoende
uitgewerkt
Gemiddeld cijfer 5,5 of hoger
van 8 onderdelen
Het project bedrijfsbezoek met
een voldoende afrond

Je voldoet aan deze pijler wanneer je aan zowel de eisen voor loopbaan als burgerschap voldoet.
6. Nederlands (generiek)
Je voldoet aan deze pijler als je gemiddeld een voldoende (5,5 of hoger) hebt voor de onderstaande onderdelen:
Periode 1
Periode 2
Gemiddeld cijfer 5,5 of hoger van 3 Gemiddeld cijfer 5,5 of hoger van 6
onderdelen
onderdelen

Periode 3
Periode 4
Gemiddeld cijfer 5,5 of hoger van 8 Gemiddeld cijfer 5,5 of hoger van
onderdelen
11 onderdelen

Je voldoet aan deze pijler als je gemiddeld een voldoende (5,5 of hoger) hebt voor de onderstaande onderdelen:
7. Engels (generiek N4)
Je voldoet aan deze pijler als je gemiddeld een voldoende (5,5 of hoger) hebt voor de onderstaande onderdelen:
Periode 1
5 toetsen
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Periode 2
10 toetsen
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Periode 3
15 toetsen
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Periode 4
20 toetsen

9. Beroepshouding
De beroepshouding wordt bij de volgende onderdelen met voldoende/ onvoldoende beoordeeld:
Periode 1
Periode 2
FABV project ouderavond
FABV Westervoort
FABV Westervoort
FABV Debiteuren- en
FABV Debiteuren- en
Crediteurenbeheer
Crediteurenbeheer
Nederlands
Nederlands
Engels
Engels
Rekenen
Rekenen
Bedrijfseconomie
Bedrijfseconomie
Bedrijfsadministratie
Bedrijfsadministratie
Burgerschap
Burgerschap
Computervaardigheden
Computervaardigheden
Procedures en Recht
Procedures en Recht
Leren loopbaan
Leren loopbaan
Je voldoet als je bij 70% of meer van de onderdelen een voldoende scoort:
9 van de 12
8 van de 11

Periode 3

Periode 4

FABV Westervoort
FABV Debiteuren- en
Crediteurenbeheer
Nederlands
Engels
Rekenen
Bedrijfseconomie
Bedrijfsadministratie
Burgerschap
Spreadsheetvaardigheden
Procedures en Recht
Leren loopbaan

FABV Westervoort
FABV Dagboeken

8 van de 11

8 van de 11

Deze beoordeling is gebaseerd op onderstaande aspecten:



Je wordt beoordeeld op je competenties in 2 groepen: ‘inzet’ en ‘professioneel gedrag’.
Waar letten je docenten op als zij een beoordeling geven? Dat vind je terug in onderstaande tabel:
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Nederlands
Engels
Rekenen
Bedrijfseconomie
Bedrijfsadministratie
Burgerschap
Spreadsheetvaardigheden
Projectweek
BPV project

Inzet

Professioneel gedrag

Is actief en toont initiatief

Heeft begrip en aandacht in de lessen

Organiseert en plant goed; werkt
overzichtelijk

Volgt instructies op van docenten

Heeft (huis)werk af en houdt leerstof bij

Luistert naar en toont respect voor
docenten en medestudenten

Gebruikt alleen voorgeschreven
materialen.

Wil samenwerken, overleggen en
presenteren
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