Ontwikkelingsgerichte beoordeling en BSA Junior Accountmanager cohort 2018-2019
Gedurende de opleiding Junior Accountmanager word je op studieonderdelen beoordeeld. Welke resultaten heb je
bereikt en hoe succesvol is je manier van werken. Denk aan 0-metingen, ontwikkelingsgerichte toetsen, projecten
en stageopdrachten.
Deze beoordelingen zijn allemaal bedoeld om je ontwikkeling te ‘meten’ en om te kijken waar het beter kan. Bij
ieder studieonderdeel word je vooraf verteld wat er van je wordt verwacht en hoe je wordt beoordeeld.
Wanneer je werk is beoordeeld, krijg je feedback op je prestatie: wat is er goed en wat kan beter. Je probeert
daarna zelf vast te stellen wat je al goed kan, op welke punten je nog kunt verbeteren en hoe je dat gaat doen. Dit
noemen we ontwikkelingsgerichte beoordeling.
Hoe krijgt dit vorm binnen jouw opleiding?
Binnen de opleiding Junior Accountmanager bestaat de ontwikkelingsgerichte beoordeling uit totaal 8 onderdelen,
te weten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Basis- en profieldeel
Nederlands generiek
Engels generiek
Rekenen generiek
Loopbaan en Burgerschap
Beroepshouding
BPV (vanaf leerjaar 2)
Keuzedelen (vanaf leerjaar 2)

Op ieder van deze onderdelen krijg je per periode een periodescore. Om in jouw eerste studiejaar tot een positief
studieadvies te komen moet meer dan 50% van de onderdelen positief worden afgesloten. Dit overzicht vormt de
basis voor het Studieloopbaangesprek. In deze gesprekken wordt gekeken op welke onderdelen je goed scoort en
waar verbetering noodzakelijk is om de opleiding te voltooien. Onderstaand de beschrijving van de onderdelen en
de bijbehorende normen.

Planning bindend studieadvies
BSA; voor een voldoende studieadvies moet meer dan de helft van de onderdelen met een voldoende beoordeeld
zijn. Bij de helft voldoende, bepaalt het onderwijsteam het studieadvies. Bij minder dan de helft van de
onderdelen voldoende ontvangt de student een negatief advies.
Voor het eerste jaar tellen wij binnen de opleiding Junior Accountmanager 6 onderdelen. BPV en keuzedelen
komen bij de meeste studenten nog niet voor, een uitzondering zijn de studenten die een keuzedeel volgen bij
Young business.
Van de 6 onderdelen = < 50% voldoende = negatief advies, 50% voldoende = advies is aan team, >50% voldoende =
positief advies
P1
Voortgangsgesprek
P2
2 maart 2019, uiterlijk week 3 van periode 3, dient een Voor het eerste en tweede studieadvies
studieadvies gegeven te worden n.a.v. de resultaten in (na periode 1 en na periode 2) wordt er
gekeken of:
periode 2.
P3
Bij een negatief advies dient 5 april 2019, uiterlijk week 1, de opleiding/het beroep bij je past;
2.je voldoende aan je opleiding werkt en
9 van periode 3, een (vervolg) voortgangsgesprek
gevoerd te worden n.a.v. verbeteracties na het 2 maart gemotiveerd bent;
3. je studieresultaten aan de
gegeven studieadvies, de gemaakte vervolgafspraken
verwachtingen voldoen voor het behalen
en de behaalde resultaten in p3
Opm. Dit vereist tussentijds herkansen door studenten van niveau 4.
4. welke onderdelen je beheerst en welke
met een negatief advies.
nog niet op orde zijn
P4
29 mei 2019, uiterlijk 5 weken voor aanvang van de
Voorafgaand aan het bindend studieadvies
zomervakantie, ontvangt de student een bindend
krijgt een student met een negatief advies
studieadvies voor niveau 4.
de kans om begin periode 4 de resultaten
uit periode 1, 2 en 3 nog te herkansen. Ook
Bepalend zijn de behaalde resultaten sinds het vorige
kan hij tot 22 mei 2018 afgenomen
adviesgesprek.
toetsen uit periode 4 herkansen om zich te
verbeteren
P4
Eisen aan voortgang m.b.t. vervolg op opleiding in
leerjaar 2

BASIS- en
P1
P2
P3
PROFIELDEEL
(kerntaken en
werkprocessen)
Het basis- en profieldeel bestaat uit meerdere vakken. Om dit onderdeel positief af te sluiten moet het periodecijfer-kennis en
het periodecijfer-vaardigheden beide hoger zijn dan 6,0.
Marketing
2 voortgangstoetsen, (toetsen
2 voortgangstoetsen, (toetsen
2 voortgangstoetsen, (toetsen
tellen allemaal 1 keer mee)
tellen allemaal 1 keer mee)
tellen allemaal 1 keer mee)
1 periode toets, (telt 2 keer
1 periode toets, (telt 2 keer
1 periode toets, (telt 2 keer
mee)
mee)
mee)
Marktonderzoek
2 voortgangstoetsen, (toetsen
2 voortgangstoetsen, (toetsen
2 voortgangstoetsen, (toetsen
tellen allemaal 1 keer mee)
tellen allemaal 1 keer mee)
tellen allemaal 1 keer mee)
1 periode toets, (telt 2 keer
1 periode toets, (telt 2 keer
1 periode toets, (telt 2 keer
mee)
mee)
mee)
Algemene Economie
2 voortgangstoetsen, (toetsen
2 voortgangstoetsen, (toetsen
2 voortgangstoetsen, (toetsen
tellen allemaal 1 keer mee)
tellen allemaal 1 keer mee)
tellen allemaal 1 keer mee)
1 periode toets, (telt 2 keer
1 periode toets, (telt 2 keer
1 periode toets, (telt 2 keer
mee)
mee)
mee)
Bedrijfseconomie
2 voortgangstoetsen, (toetsen
2 voortgangstoetsen, (toetsen
2 voortgangstoetsen, (toetsen
tellen allemaal 1 keer mee)
tellen allemaal 1 keer mee)
tellen allemaal 1 keer mee)
1 periode toets, (telt 2 keer
1 periode toets, (telt 2 keer
1 periode toets, (telt 2 keer
mee)
mee)
mee)
Office-CRM
2 voortgangstoetsen, (toetsen
2 voortgangstoetsen, (toetsen
2 voortgangstoetsen, (toetsen
tellen allemaal 1 keer mee)
tellen allemaal 1 keer mee)
tellen allemaal 1 keer mee)
1 periode toets, (telt 2 keer
1 periode toets, (telt 2 keer
1 periode toets, (telt 2 keer
mee)
mee)
mee)
Duits
6 voortgangstoetsen, (toetsen
6 voortgangstoetsen, (toetsen
6 voortgangstoetsen, (toetsen
tellen allemaal 1 keer mee)
tellen allemaal 1 keer mee)
tellen allemaal 1 keer mee)
1 periode toets, (telt 2 keer
1 periode toets, (telt 2 keer
1 periode toets, (telt 2 keer
mee)
mee)
mee)
a. Kennistoetsen Het gemiddelde van
Het gemiddelde van
Het gemiddelde van
bovenstaande kennistoetsen is ≥ bovenstaande kennistoetsen is ≥ bovenstaande kennistoetsen is ≥
6,0
6,0
6,0
Projecten
Gemiddelde cijfer projecten
Gemiddelde cijfer projecten
Gemiddelde cijfer projecten
periode 1
periode 2
periode 3
Projectweken
Projectweekcijfer periode 1
Projectweekcijfer periode 2
Projectweekcijfer periode 3
b. Vaardigheden Het gemiddelde van
Het gemiddelde van
Het gemiddelde van
bovenstaande vaardigheden is ≥ bovenstaande vaardigheden is ≥ bovenstaande vaardigheden is ≥
6,0
6,0
6,0

P4

Voorafgaand aan het bindend
studieadvies krijgt een student met
een negatief advies de kans om begin
periode 4 de resultaten uit periode 1, 2
en 3 nog te herkansen. Ook kan hij tot
22 mei 2018 afgenomen toetsen uit
periode 4 herkansen om zich te
verbeteren

Kennis en
vaardigheden

Zowel het gemiddelde van de
kennistoetsen als het cijfer
vaardigheden zijn ≥ 6,0

Zowel het gemiddelde van de
kennistoetsen als het cijfer
vaardigheden zijn ≥ 6,0

Zowel het gemiddelde van de
kennistoetsen als het cijfer
vaardigheden zijn ≥ 6,0

2. Beroepshouding
Beroepshouding
projecten

P1
Het gemiddelde cijfer van
FS&S (Commerciële
houding, Inhoud gesprek,
Registratie, Productiviteit
en Target) is tenminste ≥
6,0
Beoordeling
beroepshouding
gedurende projectweek
≥ 6,0
Aan beide bovenstaande
onderdelen voldaan

P2
Het gemiddelde cijfer van
FS&S (Commerciële
houding, Inhoud gesprek,
Registratie, Productiviteit
en Target) is tenminste ≥
6,0
Beoordeling
beroepshouding
gedurende projectweek
≥ 6,0
Aan beide bovenstaande
onderdelen voldaan

P3
Het gemiddelde cijfer van
FS&S (Commerciële
houding, Inhoud gesprek,
Registratie, Productiviteit
en Target) is tenminste ≥
6,0
Beoordeling
beroepshouding
gedurende projectweek
≥ 6,0
Aan beide bovenstaande
onderdelen voldaan

P4
Voorafgaand aan het bindend studieadvies krijgt een
student met een negatief advies de kans om begin periode 4
de resultaten uit periode 1, 2 en 3 nog te herkansen. Ook
kan hij tot 22 mei 2018 afgenomen toetsen uit periode 4
herkansen om zich te verbeteren

3.Loopbaan en
Burgerschap
Loopbaan

P1

P2

P3

P4

x

Loopbaangesprek
gevoerd

Loopbaangesprek
gevoerd

Burgerschap
4 dimensies

1 van de 4 dimensies
tenminste met 6,0
afgerond
Aan beide bovenstaande
onderdelen voldaan

2 van de 4 dimensies
tenminste met 6,0
afgerond
Aan beide bovenstaande
onderdelen voldaan

3 van de 4 dimensies
tenminste met 6,0
afgerond
Aan beide bovenstaande
onderdelen voldaan

Voorafgaand aan het bindend studieadvies krijgt een
student met een negatief advies de kans om begin periode 4
de resultaten uit periode 1, 2 en 3 nog te herkansen. Ook
kan hij tot 22 mei 2018 afgenomen toetsen uit periode 4
herkansen om zich te verbeteren

Nederlands Generiek

P1
5 voortgangstoetsen
(gemiddelde cijfer
hiervan telt 3 keer mee)
1 Periode toets (telt 1
keer mee)
Gemiddelde cijfer ≥ 6,0

P2
5 voortgangstoetsen
(gemiddelde cijfer
hiervan telt 3 keer mee)
1 Periode toets (telt 1
keer mee)
Gemiddelde cijfer ≥ 6,0

P3
5 voortgangstoetsen
(gemiddelde cijfer
hiervan telt 3 keer mee)
1 Periode toets (telt 1
keer mee)
Gemiddelde cijfer ≥ 6,0

P4
Voorafgaand aan het bindend studieadvies krijgt een
student met een negatief advies de kans om begin periode 4
de resultaten uit periode 1, 2 en 3 nog te herkansen. Ook
kan hij tot 22 mei 2018 afgenomen toetsen uit periode 4
herkansen om zich te verbeteren

Rekenen generiek

P1

P2

P3

P4

H1 t/m 9 afgerond &
Eindtoets ≥ 6,0

H 1 t/m 18 afgerond &
Eindtoets ≥ 6,0

H 1 t/m 28 afgerond &
Eindtoets ≥ 6,0

Voorafgaand aan het bindend studieadvies krijgt een student
met een negatief advies de kans om begin periode 4 de
resultaten uit periode 1, 2 en 3 nog te herkansen. Ook kan hij
tot 22 mei 2018 afgenomen toetsen uit periode 4 herkansen
om zich te verbeteren

P1
6 voortgangstoetsen
(tellen per toets 1 keer
mee)
Gemiddelde cijfer ≥ 6,0

P2
6 voortgangstoetsen
(gemiddelde cijfer
hiervan telt 3 keer mee)
1 Periode toets (telt 1
keer mee)
Gemiddelde cijfer ≥ 6,0

P3
6 voortgangstoetsen
(gemiddelde cijfer
hiervan telt 3 keer mee)
1 Periode toets (telt 1
keer mee)
Gemiddelde cijfer ≥ 6,0

P4
Voorafgaand aan het bindend studieadvies krijgt een student
met een negatief advies de kans om begin periode 4 de
resultaten uit periode 1, 2 en 3 nog te herkansen. Ook kan hij
tot 22 mei 2018 afgenomen toetsen uit periode 4 herkansen
om zich te verbeteren

Engels Generiek

Versnellen?
Indien je erg goed presteert kun je deelnemen aan het versneld traject. Het versneld traject houdt in dat je de niveau 4 opleiding in twee jaar gaat doen. Het
besluit om deel te nemen wordt genomen na periode 2 bij het eerste studieadvies.
Indien je deel neemt aan het versneld traject ga je in de tweede helft van leerjaar 1, onder beperkte begeleiding, alle leerstof van leerjaar 2 zelfstandig
doornemen. Je neemt aan het eind van leerjaar 1 deel aan alle examens die gepland staan in leerjaar 1 en leerjaar 2. Indien de resultaten voldoende zijn kun
je van leerjaar 1 bevorderd worden naar leerjaar 3.
De normen om deel te kunnen nemen aan het versneld traject zijn:
-

een aanwezigheid boven de 90%

-

alle 6 onderdelen staan na periode 2 op groen

-

minimaal een 7,0 voor periodecijfer kennis voor het basis- en profieldeel

-

minimaal een 7,0 voor periodecijfer vaardigheden voor het basis- en profieldeel

