Beste student,
Je bent op 1 augustus 2018 aan de opleiding financiële dienstverlening 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.
leerjaar
en
periode

1

01

BASIS- en
PROFIELDEEL
(kerntaken en
werkprocessen)
 OGT Basis
 OGT schade
particulier deel I
 Onderdelen
Computervaardigheden
 Opdrachten BIT
 Werkstuk
bedrijfseconomie

BEROEPS-EN
BRANCHEVEREISTEN

NVT

KEUZEDEEL

NVT (keuzedelen
worden niet
aangeboden in
leerjaar 1)

 Elke OGT 5,5 of
hoger
 Twee
onderdelen
cova behaald
 Alle opdrachten
BIT voldaan
 Werkstuk BE
voldoende
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BPV

NVT (geen BPV in
leerjaar 1)

LOOPBAAN &
BURGERSCHAP

NVT

NEDERLANDS
(generiek)

ENGELS
(generiek)

Dictee
Zakelijke brief
Werkwoordspelling
Lezen

Toets luisteren
Toets lezen
Toets schrijven (2x)
Toets mondeling
(2x)
Extra opdracht

Gemiddelde
resultaat van
toetsen minimaal
een 5,5

Gemiddelde
voldoende, weging:
Luisteren 2x
Lezen 2x
Schrijven: ieder 1x
Mondeling: ieder 1x
Extra opdracht 1x

REKENEN
(generiek)

2F:hoofdsstuk 1
t/m 10

Hoofdstukken
helemaal afgerond

BEROEPSHOUDING

Conclusie
periode

Beoordeling
beroepshouding
(itslearning)

Minimaal 75%

Voortgangsgesprek
(deze
periode
ontvangt de
student
geen SA)

 OGT Basis
 OGT schade
particulier deel I
t/m hfst 2 van
deel IV
 Onderdelen
computervaardigheden
 Opdracht BIT
 Werkstuk
bedrijfseconomie

NVT

NVT

NVT

Examen sociaal
maatschappelijke
dimensie (portfolio
en mondeling)
Loopbaanleren:
opdracht vision
board + opdracht
werkveldoriëntatie

Dictee
Presenteren
Betoog schrijven
Grammatica:
zinsdelen
Lezen

Toets luisteren
Toets lezen
Toets schrijven (2x)
Toets mondeling
(2x)
Extra opdracht

2F hoofdstuk 1 t/m
20

Beoordeling
beroepshouding
(itslearning)

02
 Elke OGT 5,5 of
hoger
 Vier onderdelen
cova behaald
 Alle opdrachten
BIT voldaan
 Werkstuk BE
voldoende
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Beide onderdelen
sociaal
maatschappelijke
dimensie
voldoende
Opdrachten
loopbaanleren
voldaan

Gemiddelde van
toetsen periode 1
en 2 minimaal een
5,5

Hoofdstukken
helemaal afgerond

Minimaal 75%

Voortgangsgesprek en
voorlopig
studieadvies
*

03

 OGT Basis
 OGT schade
particulier deel I
t/m hfst 3 van
deel VI
 Onderdelen
computervaardigheden
 Opdrachten BIT
 Werkstuk
bedrijfseconomie
 Elke OGT 5,5 of
hoger
 Zes onderdelen
cova behaald
 Alle opdrachten
BIT voldaan
 Werkstuk
bedrijfseconomie
voldoende

NVT

NVT
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NVT

Loopbaanleren:
opdracht
praktijkcoach

Opdracht voldaan

Dictee
Luisteren
Grammatica:
woordsoorten
Spelling
Lezen

Gemiddelde
resultaat van
toetsen periode 1,
2 en 3 minimaal
een 5,5

Toets luisteren
Toets lezen
Toets schrijven (2x)
Toets mondeling
(2x)
Extra opdracht

Gemiddelde
voldoende, weging:
Luisteren 2x
Lezen 2x
Schrijven: ieder 1x
Mondeling: ieder 1x
Extra opdracht 1x

2F: hoofdstuk 1
t/m 28

Hoofdstukken
helemaal afgerond

Beoordeling
beroepshouding
(itslearning)

Minimaal 75%

Voortgangsgesprek en
voorlopig
studieadvies
*

04

 OGT Basis
 OGT schade
particulier deel I
t/m deel VII
 Onderdelen
computervaardigheden
 Opdrachten BIT
 Werkstuk
bedrijfseconomie

NVT

NVT

 Elke OGT 5,5 of
hoger
 Zeven
onderdelen van
cova behaald
 Alle opdrachten
BIT voldaan
 Werkstuk
bedrijfseconomie
voldoende

NVT

Examen politiekjuridische dimensie
Portfolio en
mondeling
Loopbaanleren:
opdracht
sollicitatievlog +
extra project

Beide onderdelen
politiek-juridische
dimensie
voldoende
Opdrachten
loopbaanleren
voldaan

Dictee
Grammatica:
woordsoorten
Stijl
Luisteren
Lezen

Toets luisteren
Toets lezen
Toets schrijven (2x)
Toets mondeling
(2x)
Extra opdracht

Hoofdstukken 3F 1
t/m 7

Beoordeling
beroepshouding
(itslearning)

Gemiddelde
resultaat van
toetsen periode 1,
2, 3 en 4 minimaal
een 5,5

Gemiddelde
voldoende, weging:
Luisteren 2x
Lezen 2x
Schrijven: ieder 1x
Mondeling: ieder 1x
Extra opdracht 1x

Hoofdstukken af

Minimaal 75%

Bindend
studieadvies
*

* 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.

Toelichting:
Een OGT is een ontwikkelingsgerichte toets. Dit zijn toetsen ter voorbereiding op de beroepsgerichte kennisexamens.
In een periode kunnen er meerdere OGT’s per vak zijn, de laatste OGT van een periode telt mee voor je studie-advies.
Het vak BIT bestaat uit meerdere opdrachten per periode; al deze opdrachten moeten gedaan zijn en met een voldaan zijn beoordeeld in itslearning.
Een vak kan ook getoetst worden door middel van een opdracht, werkstuk, project of mondeling. Dit moet ook met een voldaan zijn afgesloten, dat wil zeggen een 5,5 of hoger of de
beoordeling voldoende.
Binnen basis- en profieldeel moeten alle onderliggende onderdelen per periode voldaan zijn, dus 5,5 of hoger of voldoende.

Informatie voor de student rondom bindend studieadvies_opleidingFD

