Beste student,
Je bent op 1 augustus 2018 aan de opleiding 25162 Manager Retail BBL 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.

Informatie voor de student rondom bindend studieadvies

leerjaar
en
periode

BASIS- en
PROFIELDEEL
(kerntaken en
werkprocessen)
Verplichte
opdrachten uit de
studiewijzers van
de modules:
- Goederen
- Retailmarketing
- BTW en
basisrekenen
Winkelpresentatie
- VACCM

1

01

BEROEPS-EN
BRANCHEVEREISTEN

NVT

KEUZEDEEL

NVT

BPV

NVT

LOOPBAAN &
BURGERSCHAP

NEDERLANDS
(generiek)

ENGELS
(generiek)

Alle opdrachten uit
de studiewijzer
economische
dimensie

De student
ontvangt een
beoordeling (cijfer
) voor de volgende
5 onderdelen:

1. Can Do
controlekaart unit
1 (A2 of B1) (telt 2
maal mee)
2. Onderzoeksopdra
cht
3. Samenwerkingsop
dracht
4. Buitenopdracht
5. Presentatie
gereedschap of
apparaat
6. Woordenlijst A2 of
en (B1)
7. Uitdrukkingen unit
1 deel 1
8. Uitdrukkingen unit
1 deel 2
9. Grammar OTT

1.Opdrachten Nu
Nederlands uit
studiewijzer
Schrijven en
Taalverzorging 2F
basis.

Eindtoets van de
modules:
- Goederen
- Retailmarketing
- BTW en
basisrekenen
Winkelpresentatie
- VACCM

2.Opdrachten
Nedercom uit
studiewijzer
Schrijven en
Taalverzorging 2F
basis.
3.Hoofdstuktoets
Grammatica en
spelling 3.
4.Opdracht 1.5 Een
artikel schrijven.

Delen door 10 is het
gemiddelde in een
cijfer.
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Voldoende als: de
opdrachten uit de
bovengenoemde
studiewijzer
voldoende zijn en
het
criteriumgericht
interview over de
bovenstaande

Voldoende als het
gemiddelde van de
bovenstaande 5
onderdelen 5,5 is.

Voldoende als het
gemiddelde cijfer 5,5 is

BEROEPSHOUDING

Conclusie
periode

Instaptoets aan het NVT
begin van de
periode. Dit is 50%
van het eindcijfer.
Aan het eind van
de periode zijn er 2
mogelijkheden
- studenten zijn
nog niet op het 2F
niveau en maken
een aantal
hoofdstukoverhori
ngen (8
hoofdstukken van
de kenniskaart)
waaruit 1
gemiddeld cijfer
rolt. Dit is ook 50%
van het eindcijfer.
- studenten zijn wel
op het 2F niveau
en maken een
niveautoets. Deze
is dan ook 50% van
het eindcijfer.

5.Opdracht 1.6.
Advertentie/Affich
e en enquête.

Voldoende als alle
verplichte
opdrachten uit de
bovengenoemde
studiewijzers
Voldoende zijn en
het gemiddelde
van de eindtoetsen
van de modules

REKENEN
(generiek)

Voldoende als het
gemiddelde cijfer
5,5 is

Voortgangsgesprek
(deze
periode
ontvangt de
student
geen SA)

gemiddeld een 5,5
is
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opdrachten
voldoende is

leerjaar
en
periode

BASIS- en
PROFIELDEEL
(kerntaken en
werkprocessen)
Verplichte
opdrachten uit de
studiewijzers van
de modules:
- Rekenen met
voorraad
- Retailmarketing
- BTW en
basisrekenen
-VACCM
- Verkoopgesprek

BEROEPS-EN
BRANCHEVEREISTEN

NVT

KEUZEDEEL

NVT

BPV

NVT

LOOPBAAN &
BURGERSCHAP

NEDERLANDS
(generiek)

ENGELS
(generiek)

Alle opdrachten uit
de studiewijzer
politiek juridische
dimensie

De student
ontvangt een
beoordeling (cijfer
) voor de volgende
5 onderdelen:

1. Can Do controlekaart
unit 2 (A2 of B1) (telt 2
maal mee)
2. Onderzoeksopdracht
3.Samenwerkingsopdrac
ht
4. Woordenlijst unit 2 A2
of / en (B1)
5. Uitdrukkingen unit 2
deel 1
6. Uitdrukkingen unit 2
deel 2
7. 20 minutes test unit 2
8. Grammar meervoud
9. Grammar
voornaamwoorden

1.Opdrachten Nu
Nederlands uit
studiewijzer
Schrijven en
Taalverzorging 2F.

Eindtoets van de
modules:
- Rekenen met
voorraad
- Retailmarketing
- BTW en
basisrekenen
-VACCM
- Verkoopgesprek
1

2.Opdrachten
Nedercom uit
studiewijzer
Schrijven en
Taalverzorging 2F.
3.Hoofdstuktoets
Grammatica en
spelling 4.

Delen door 10 is het
gemiddelde in een
cijfer.

02
4.Hoofdstuktoets
Grammatica en
spelling 5.
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Voldoende als: de
opdrachten uit de
bovengenoemde
studiewijzer
voldoende zijn en
het
criteriumgericht
interview over de
bovenstaande

Voldoende als het
gemiddelde van de
bovenstaande 5
onderdelen 5,5 is.

BEROEPSHOUDING

Voldoende als het
gemiddelde cijfer 5,5 is

Conclusie
periode

Instaptoets aan het Beroepshouding
op het werk
begin van de
periode. Dit is 50%
-samenwerken
van het eindcijfer.
Onvoldoende /
voldoende
Aan het eind van
de periode zijn er 2 -plannen en
organiseren
mogelijkheden
Onvoldoende /
voldoende
- studenten zijn
nog niet op het 2F
niveau en maken
een aantal
hoofdstukoverhori
ngen (8
hoofdstukken van
de kenniskaart)
waaruit 1
gemiddeld cijfer
rolt. Dit is ook 50%
van het eindcijfer.

- instructies en
procedures
Onvoldoende /
voldoende
- leren
Onvoldoende /
voldoende

- studenten zijn wel
op het 2F niveau
en maken een
niveautoets. Deze
is dan ook 50% van
het eindcijfer.

5. Zakelijke brieven
(gemiddelde cijfer
van opdracht 2.3,
2.4 en 2.5).

Voldoende als alle
verplichte
opdrachten uit de
bovengenoemde
studiewijzers
Voldoende zijn en
het gemiddelde
van de eindtoetsen
van de modules

REKENEN
(generiek)

Voldoende als het
gemiddelde cijfer
5,5 is

- 1 beoordeling
Onvoldoende =
eindbeoordeling
Voldoende
- 2 of meer
beoordelingen
Onvoldoende =
eindbeoordeling
Onvoldoende

Voortgangsgesprek en
voorlopig
studieadvies
*

gemiddeld een 5,5
is
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opdrachten
voldoende is

leerjaar
en
periode

BASIS- en
PROFIELDEEL
(kerntaken en
werkprocessen)
Verplichte
opdrachten uit de
studiewijzers van
de modules:
- Rekenen met
voorraad
- Retailmarketing
- Optimaliseren
verkoop
- BTW en
basisrekenen
-Branche

BEROEPS-EN
BRANCHEVEREISTEN

NVT

KEUZEDEEL

NVT

BPV

NVT

LOOPBAAN &
BURGERSCHAP

NEDERLANDS
(generiek)

Alle opdrachten uit
de studiewijzer
sociaal
maatschappelijke
dimensie

De student
ontvangt een
beoordeling (cijfer
) voor de volgende
5 onderdelen:

Eindtoets van de
modules:

1

03

- Rekenen met
voorraad
- Retailmarketing
- Optimaliseren
verkoop
- BTW en
basisrekenen
- Branche

ENGELS
(generiek)

1. Can Do
controlekaart unit
3 (A2 of B1) (telt 2
maal mee)
2. Ik leg uit
3. Buitenopdracht /
1.Opdrachten Nu
opdracht tijdens
Nederlands uit
BPV
studiewijzer Lezen 4. Woordenlijst unit
en Luisteren 2F.
3 A2 of /en (B1)
5. Uitdrukkingen
2.Opdrachten
unit 3 deel 1
Nedercom uit
6. Uitdrukkingen
studiewijzer Lezen
unit 3 deel 2
en luisteren 2F.
7. 20 minutes test
unit 3
3.
8. Grammar vragen
Hoofdstuktoetsen
en ontkenningen
Lezen ( gemiddelde 9. Grammar OVT
resultaat van toets
1,2 en 4).
Delen door 10 is het
4. Hoofdstuktoets
gemiddelde in een
1 Luisteren en
cijfer.
kijken.
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Voldoende als: de
opdrachten uit de
bovengenoemde
studiewijzer
voldoende zijn en
het
criteriumgericht
interview over de
bovenstaande

Voldoende als het
gemiddelde van de
bovenstaande 5
onderdelen 5,5 is

BEROEPSHOUDING

Voldoende als het
gemiddelde cijfer
5,5 is

Conclusie
periode

Instaptoets aan het Beroepshouding
op het werk
begin van de
periode. Dit is 50%
-samenwerken
van het eindcijfer.
Onvoldoende /
voldoende
Aan het eind van
de periode zijn er 2 -plannen en
organiseren
mogelijkheden
Onvoldoende /
voldoende
- studenten zijn
nog niet op het 2F
niveau en maken
een aantal
hoofdstukoverhori
ngen (8
hoofdstukken van
de kenniskaart)
waaruit 1
gemiddeld cijfer
rolt. Dit is ook 50%
van het eindcijfer.

- instructies en
procedures
Onvoldoende /
voldoende
- leren
Onvoldoende /
voldoende

- studenten zijn wel
op het 2F niveau
en maken een
niveautoets. Deze
is dan ook 50% van
het eindcijfer.

5. Opdracht betoog
(gemiddelde
resultaat van
opdracht 3.3 en
3.4)

Voldoende als alle
verplichte
opdrachten uit de
bovengenoemde
studiewijzers
Voldoende zijn en
het gemiddelde
van de eindtoetsen
van de modules

REKENEN
(generiek)

Voldoende als het
gemiddelde cijfer
5,5 is

- 1 beoordeling
Onvoldoende =
eindbeoordeling
Voldoende
- 2 of meer
beoordelingen
Onvoldoende =
eindbeoordeling
Onvoldoende

Voortgangsgesprek en
voorlopig
studieadvies
*

gemiddeld een 5,5
is

leerjaar
en
periode

BASIS- en
PROFIELDEEL
(kerntaken en
werkprocessen)
Verplichte
opdrachten uit de
studiewijzers van
de modules:
- Rekenen met
voorraad
- Retailmarketing
- Assortiment en
prijs
- Verkoopcijfers
-Branche

04
1

Eindtoets van de
modules:
- Rekenen met
voorraad
- Retailmarketing
- Assortiment en
prijs
- Verkoopcijfers
- Branche

opdrachten
voldoende is

BEROEPS-EN
BRANCHEVEREISTEN

NVT

KEUZEDEEL

Eindtoets van een
van onderstaande
keuzedelen:

- Inspelen op
innovaties
- Arbo, kwaliteitszorg
en hulpverlening
- Duurzaamheid in
het beroep D
- Mode (geschikt
voor niveau 3 en 4)
- Supermarkt
(geschikt voor niveau
3 en 4)
- Voorbereiding havo
wiskunde A
- Hbo-doorstroom
handel
- Engels B1/B2
- Wonen

BPV

LOOPBAAN &
BURGERSCHAP

25% van de
Alle opdrachten uit
praktijkde studiewijzer
opdrachten van
vitaal burgerschap
een kerntaak
passend binnen het
functioneren van
de leerling binnen
het bedrijf is
voldoende

NEDERLANDS
(generiek)

ENGELS
(generiek)

REKENEN
(generiek)

De student
ontvangt een
beoordeling (cijfer
) voor de volgende
5 onderdelen:

1. Can Do
controlekaart unit
4 (A2 of B1) (telt 2
maal mee)
2.Onderzoeksopdrac
ht
3. Ik leg uit
4. Woordenlijst unit
4 A2 of en (B1)
5. Uitdrukkingen
unit 4 deel 1
6. Uitdrukkingen
unit 4 deel 2
7. 20 minutes test
unit 4
8. Grammar
woordvolgorde
9. Grammar
some,any,each,ev
ery

Instaptoets aan het
begin van de
periode. Dit is 50%
van het eindcijfer.

1.Opdrachten Nu
Nederlands uit
studiewijzer
Taalverzorging 3F
basis.
2.Opdrachten
Nedercom uit
studiewijzer
Taalverzorging 3F
basis.
3. Hoofdstuktoets
Grammatica en
spelling 1.
4. Hoofdstuktoets
Grammatica en
spelling 2.

Voldoende als alle
verplichte
opdrachten uit de

Voldoende als de
eindtoets een 5,5 is
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Voldoende als
2
praktijkopdrachten

Voldoende als: de
opdrachten uit de
bovengenoemde

Voldoende als het
gemiddelde van de

- studenten zijn wel
op het 2F niveau
en maken een
niveautoets. Deze
is dan ook 50% van
het eindcijfer.
Voldoende als het
gemiddelde cijfer
5,5 is

Conclusie
periode

Aan het eind van
de periode zijn er 2
mogelijkheden

- studenten zijn
nog niet op het 2F
niveau en maken
een aantal
hoofdstukoverhori
ngen (8
hoofdstukken van
de kenniskaart)
waaruit 1
Delen door 10 is het gemiddeld cijfer
gemiddelde in een rolt. Dit is ook 50%
cijfer.
van het eindcijfer.

5. Gemiddelde
resultaat van de
opdrachten 4.2, 4.4
en 4.5.

BEROEPSHOUDING

Voldoende als het
gemiddelde cijfer
5,5 is

Bindend
studieadvies
*

bovengenoemde
studiewijzers
Voldoende zijn en
het gemiddelde
van de eindtoetsen
van de modules
gemiddeld een 5,5
is

van KT1 voldoende
zijn of 2
praktijkopdrachten
van KT 2 voldoende
zijn of 2
praktijkopdrachten
van KT 3 voldoende
zijn of 1
praktijkopdracht
van KT 4

studiewijzer
voldoende zijn en
het
criteriumgericht
interview over de
bovenstaande
opdrachten
voldoende is

bovenstaande 5
onderdelen 5,5 is

* Meer dan de helft van de van toepassing zijnde onderdelen dient met een voldoende beoordeeld te zijn, voor een voldoende studieadvies. Bij de helft voldoende, bepaalt het
onderwijsteam het studieadvies. Bij minder dan de helft van de onderdelen voldoende ontvang je een negatief advies.
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