1

NVT
MR-theorie: 2 x toets (telt 1 x mee)
PMC: Portfolio
Vormgeving:
3 opdrachten (telt 1x mee) + opdracht Flyer (telt 2
x mee)
Commerciële calculaties:
1 tussentoets (telt 1x mee)
1 eindtoets (telt 2x mee)
Duits:
Toets per onderdeel: lezen, schrijven, luisteren,
spreken, gesprekken voeren
Frans: spreken, woordenschat,
hoofdstuktoets 2 kennistoetsen,
1 vaardigheidstoets gemiddeld cijfer
Digitale vaardigheden: module Excel

NVT

MR-theorie:
Gemiddeld cijfer minimaal 5,5 =voldaan
PMC: portpolio: ingeleverd en voldoende =
voldaan
Vormgeving:
Gemiddeld cijfer minimaal 5,5 = voldaan
Comm.cal: gemiddeld cijfer minimaal 5,5 =
voldaan
Duits: gemiddeld cijfer minimaal 5,5= voldaan
Frans : gemiddeld cijfer minimaal 5,5= voldaan
Digitale vaardigheden:
score van de eindtoets >75% = voldaan
Positief= bovenstaande vakken zijn aan de eisen
voldaan

NVT

NVT

NVT

LOB:
Kwalificatiereflectie
(gesprek)
Burgerschap:
Opdrachten H1 + H2
minstens score 80%

Toets per
onderdeel dictee,
taalverzorging,
presentatie

Toets lezen,
luisteren,
woordjes,
grammatica
mondeling

Tafeltoetsen5
stuks, tellen
samen 1x mee,
bij 65% goed een
voldoende
Tussentoets
rekenen (telt 1x
mee)
eindtoets
rekenen (telt 2x
mee)
-

NVT

LOB: Gesprek
gevoerd= voldaan
Burgerschap:
theorietoets
gemiddeld cijfer 5,5
positief= LOB en
Burgerschap zijn aan
de eisen voldaan

Gemiddeld cijfer =
minimaal 5.5

Gemiddeld cijfer
= minimaal 5.5

Gemiddeld cijfer
= minimaal 5.5

positief=
Nederlands is aan
de eis voldaan

positief= Engels
is aan de eis
voldaan

positief= rekenen
is aan de eis
voldaan

Conclusie
periode

BEROEPSHOUDING

REKENEN
(generiek)

ENGELS
(generiek)

NEDERLANDS
(generiek)

LOOPBAAN &
BURGERSCHAP

BPV

BASIS- en PROFIELDEEL
(kerntaken en werkprocessen)

KEUZEDEEL

Periode

BEROEPS-EN
BRANCHEVEREISTEN

Beste student,
Je bent op 1 augustus 2018 aan de opleiding medewerker Evenementenorganisatie (crebo 25147)of medewerker Marketing & Communicatie (crebo 25148) begonnen. Halverwege periode 4 ontvang je een bindend
studieadvies. 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.

3 competenties:
Samenwerken:
beoordeling d.m.v
beoordelingsformulier
PMC
Nauwkeurig: (op tijd zijn,
lesmateriaal op orde,
huiswerk)
Houding & gedrag:
positief, actieve
werkhouding (meten door
middel van
telefoongebruik, werken
aan school)

Voortgangsgesprek
(deze
periode
ontvangt de
student
geen SA)

3 competenties:
Samenwerken:
beoordeling dmv
beoordelingsformulier
PMC
Nauwkeurig: <dan 5
negatieve meldingen van
alle vakken in het rooster
Houding & gedrag:
<dan 5 negatieve
meldingen van alle vakken
in het rooster
positief= aan de eisen is
voldaan
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P2

MR-theorie:
2 x toets (telt 1 x mee)
PEVO:
uitvoering evenement = voldaan
Vormgeving opmaak CV + Eigen magazine
OMC: website Wordpress + blog
Commerciële calculaties:
1 tussentoets (telt 1x mee)
1 eindtoets (telt 2x mee)
Duits:
Toets per onderdeel: lezen, schrijven, luisteren,
spreken, gesprekken voeren
Frans:
spreken, werkwoorden, woordenschat,
hoofdstuktoets 3 kennistoetsen, 1
vaardigheidstoets
Digitale vaardigheden:
module Word

NVT

MR-theorie: Gemiddeld 5,5 = voldaan
PEVO: uitvoering evenement = voldaan
Vormgeving: Gemiddeld 5,5 = positief advies
OMC: gemiddeld cijfer 5,5 = Positief advies
Comm.cal. + Frans : gemiddeld 5,5= positief
advies
Duits: gemiddeld 5,5= voldaan
Frans: gemiddeld 5,5= voldaan
Digitale vaardigheden:
score van de eindtoets 75%

NVT

positief= de vakken zijn aan de eisen voldaan

NVT

NVT

LOB:
Digitaal portfolio
Burgerschap:
opdrachten Dimensie
Vitaal & Seksualiteit
(minstens score
80%), casus
donorregistratie +
casus
transgenderisme

Toets per
onderdeel: dictee,
taalverzorging,
grammatica deel 1,
toets
leesvaardigheid

Toets lezen,
luisteren,
woordjes,
grammatica
mondeling

Tussentoets
rekenen
(telt 1xmee)
Eindtoets
rekenen (telt 2x
mee)

3 competenties:
Samenwerken:
beoordeling d.m.v.
beoordelingsformulier
PMC
Nauwkeurig: (op tijd zijn,
lesmateriaal op orde,
huiswerk gemaakt)
Houding & gedrag:
positief, actieve
werkhouding (meten door
middel van
telefoongebruik, werken
aan school)

Voortgangsgesprek en
voorlopig
studieadvies
*
NVT

NVT

LOB: Portfolio
ingeleverd
Burgerschap:
2x theorietoets
gemiddeld cijfer
minimaal cijfer 5,5
positief= LOB en
Burgerschap zijn aan
de eisen voldaan

Gemiddeld cijfer =
minimaal 5.5

Gemiddeld cijfer
= minimaal 5.5

positief =
Nederlands is aan
de eis voldaan

positief= Engels
is aan de eis
voldaan

Gemiddeld
minimaal cijfer =
5.5
positief= rekenen
is aan de eis
voldaan

3 competenties:
Samenwerken:
beoordeling dmv
beoordelingsformulier
PMC
Nauwkeurig: <dan 5
negatieve meldingen van
alle vakken in het rooster
Houding & gedrag:
<dan 5 negatieve
meldingen van alle vakken
in het rooster
positief = aan de eisen is
voldaan
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P3

NVT

NVT

NVT

LOB:
Motievenreflectie
(gesprek)
Burgerschap:
Opdrachten
Hoofdstuk
behorende bij
Dimensie Economie
(minstens score 80%)
+ H3 Boekje Snel
Verdiend

Toets per
onderdeel dictee,
toets grammatica
deel 2, toets
spelling/
woordenschat

Toets lezen,
luisteren,
woordjes,
grammatica
mondeling

Tussentoets
rekenen,
telt 1x mee
eindtoets
rekenen (telt 2x
mee)

3 competenties:
Samenwerken:
beoordeling dmv
beoordelingsformulier
PMC
Nauwkeurig: (op tijd zijn,
lesmateriaal op orde,
huiswerk)
Houding & gedrag:
positief, actieve
werkhouding (meten door
middel van
telefoongebruik, werken
aan school)

MR-theorie: gemiddeld cijfer minimaal 5,5
NVT
PMC: portpolio: ingeleverd = voldaan
OMC: gemiddeld cijfer minimaal 5,5
Comm.cal. + Frans : gemiddeld cijfer minimaal 5,5
Duits: gemiddeld cijfer minimaal 5,5= voldaan
Frans: gemiddeld cijfer minimaal 5,5= voldaan
Digitale vaardigheden: score van de eindtoets
75%

NVT

NVT

LOB: Gesprek
gevoerd= voldaan
Burgerschap:
2x theorietoets
gemiddeld cijfer
minimaal 5,5

Gemiddeld cijfer =
minimaal 5.5

Gemiddeld cijfer
= minimaal 5.5

positief =
Nederlands is aan
de eis voldaan

positief= Engels
is aan de eis
voldaan

Voldaan als
bovenstaande
toetsen
gemiddeld een
5,5 of hoger zijn

3 competenties:
Samenwerken:
beoordeling dmv
beoordelingsformulier
PMC
Nauwkeurig: <dan 5
negatieve meldingen van
alle vakken in het rooster
Houding & gedrag:
<dan 5 negatieve
meldingen van alle vakken
in het rooster

MR-theorie:
2 x toets (telt 1 x mee)
PMC: portpolio
OMC: H 1 t/tm 4 Zoekmachine optimalisatie +
Opdracht Website scan | 1x theorietoets + 1x
cijfer opdracht
Commerciële calculaties:
1 tussentoets, telt 1x mee
1 eindtoets, telt 2x mee
Duits:
Toets per onderdeel: Lezen, schrijven, luisteren,
spreken, gesprekken voeren
Frans; schrijven, werkwoorden, woordenschat,
hoofdstuktoets
3 kennistoetsen, 1 vaardigheidstoets
Digitale vaardigheden:
module PowerPoint

positief = de vakken zijn aan de eisen voldaan

positief=
LOB en Burgerschap
zijn aan de eisen
voldaan

positief= rekenen
is aan de eis
voldaan

Voortgangsgesprek en
voorlopig
studieadvies
*

positief= aan de eisen is
voldaan
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P4

MR-theorie: 2 x toets (telt 1x mee)
PEVO: portfolio= voldoende is voldaan
Vormgeving: 2 opdrachten + Vrije opdracht
OMC: Social media / Online
communicatiediensten / Online muziekdiensten
Commerciële calculaties:
1 tussentoets (telt 1x mee)
1 eindtoets (telt 2x mee)
Duits: toets per onderdeel: lezen, schrijven,
luisteren, spreken, gesprekken voeren
Frans; lezen, luisteren, woordenschat,
hoofdstuktoets, 2 kennistoetsen, 2
vaardigheidstoetsen
Digitale vaardigheden:
module Windows

NVT

NVT

80 uur
BPV
(stagelopen)

LOB Digitaal
portfolio

Dictee, toets
sollicitatiegesprek,
eindtoets
taalverzorging
digitaal
studiemeter 1F

Toets lezen,
luisteren,
woordjes,
grammatica
mondeling

Tussentoets
rekenen
(telt 1x) mee
Eindtoets
rekenen
(telt 2x mee)

3 competenties:
Samenwerken:
beoordeling dmv
beoordelingsformulier
PMC
Nauwkeurig: (op tijd zijn,
lesmateriaal op orde,
huiswerk)
Houding & gedrag:
positief, actieve
werkhouding (meten door
middel van
telefoongebruik, werken
aan school)

Bindend
studieadvies
*
MR-theorie: Gemiddeld cijfer minimaal 5,5 =
NVT
voldaan
PEVO: portfolio ingeleverd= voldaan
Vormgeving:
Gemiddeld cijfer minimaal 5,5 = positief advies
OMC:2 x theorietoets > gemiddeld cijfer minimaal
5,5 = Positief advies
Comm.cal. + Frans : gemiddeld cijfer minimaal 5,5
Digitale vaardigheden:
score van de eindtoets 75%
positief= de vakken zijn aan de eisen voldaan

NVT

Beoorde
lingsfor
mulier =
voldoen
de
80-uren
afgeteke
nd
Geteken
de POK

Portfolio ingeleverd = Gemiddeld cijfer =
voldaan
minimaal 5.5
positief = LOB is aan
de eis voldaan

positief=
Nederlands is aan
de eis voldaan

Gemiddeld cijfer
= minimaal 5.5
positief= Engels
is aan de eis
voldaan

Voldaan als
bovenstaande
toetsen
gemiddeld een
5,5 of hoger zijn

positief=
Rekenen is aan
de eis voldaan

3 competenties:
Samenwerken:
beoordeling dmv
beoordelingsformulier
PMC
Nauwkeurig: <dan 5
negatieve meldingen van
alle vakken in het rooster
Houding & gedrag:
<dan 5 negatieve
meldingen van alle vakken
in het rooster

positief
BPV=
voldoet
Positief= aan de eisen is
aan de
voldaan
eisen
* 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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