Informatie voor de student over het bindend studieadvies
(BSA)
Voor meerjarige opleidingen die starten in schooljaar 2020-2021
Iedere student (dus ook de instromers in leerjaar 2 of 3) krijgt in het eerste leerjaar van zijn studie een
bindend studieadvies.
Een studieadvies komt tot stand door te bepalen of de onderstaande (max. 9) onderdelen voldoende
zijn.
De studievoortgang over de gehele linie is leidend. Dit betekent dat alle onderdelen die in het eerste
jaar van je studie aan bod komen even zwaar wegen om tot een advies te komen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kerntaken van het kwalificatiedossier (basis- en profieldeel)
BPV
Branche- en beroepsvereisten
Keuzedelen
Loopbaan en burgerschap
Nederlands (generiek)
Rekenen (generiek)
Engels (generiek, alleen bij mbo niveau 4)
Beroepshouding

Ieder onderwijsteam geeft aan hoe het studieadvies tot stand komt.
In bijlage 1 geven zij aan welke onderdelen aan bod komen in het eerste leerjaar.
Daarnaast is per onderdeel bepaald wat je moet doen en kunnen om het onderdeel positief af te
ronden. Meer dan 50% van de onderdelen moeten voldoende zijn om een positief studieadvies te
krijgen.
Tijdens de opleiding kan blijken dat er persoonlijke omstandigheden1 zijn die van invloed zijn op de
studievoortgang en daarmee ook op het te geven studieadvies. Is dit bij jou het geval? Bespreek dit
tijdig met je SLB’er zodat er met deze persoonlijke omstandigheden rekening wordt gehouden.
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Onder persoonlijke omstandigheden wordt verstaan: ziekte, zwangerschap, functiestoornissen (lichamelijk,
zintuiglijk, of andere) en bijzondere familieomstandigheden.
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Welke studieadviezen zijn er?
1.

Voorlopig studieadvies
Positief:
We hebben er vertrouwen in dat je de opleiding gaat afronden.
Ga zo door!
Negatief:
We hebben twijfels of je het diploma gaat halen. Je krijgt de kans om te verbeteren.
Er worden afspraken gemaakt en je maakt een planning voor verbetering.
Er wordt afgesproken hoe er vanuit school, indien gewenst, ondersteuning gegeven kan
worden. Je krijgt tot de datum van afgifte Bindend studieadvies de tijd om te verbeteren.
Wanneer je geen verbetering laat zien en/of de afspraken niet bent nagekomen kan dit leiden
tot een bindend negatief studieadvies.

2.

OPTIONEEL Extra Voorlopig studieadvies bij tegenvallende studieresultaten
Negatief:
We hebben twijfels of je het diploma gaat halen. Je krijgt de kans om te verbeteren.
Er worden afspraken gemaakt en je maakt een planning voor verbetering.
Er wordt afgesproken hoe er vanuit school, indien gewenst, ondersteuning gegeven kan
worden. Je krijgt tot de datum van afgifte Bindend studieadvies de tijd om te verbeteren.
Wanneer je geen verbetering laat zien en/of de afspraken niet bent nagekomen kan dit leiden
tot een bindend negatief studieadvies.

2.

Bindend studieadvies
Positief:
We hebben er vertrouwen in dat je de opleiding gaat afronden.
Je mag doorgaan met de opleiding.
Negatief:
We zijn er van overtuigd dat je het diploma niet gaat halen. Je moet stoppen met de opleiding.
Er worden afspraken en een planning gemaakt voor toelating naar een andere opleiding binnen
of buiten Curio.
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Wanneer krijg je een studieadvies?
In het eerste leerjaar krijg je minimaal twee (max. 3) keer een studieadvies.
In de week van 22-2-2021 krijg je een voorlopig studieadvies. Mocht dit advies negatief zijn dan heb je
tot 24-5-2021 de mogelijkheid tot verbetering.
In de week van 24-5-2021 ontvang je een bindend studieadvies, gericht op het wel of niet vervolgen
van de opleiding.
Wanneer je een positief voorlopig studieadvies ontvangt en er is sprake van tegenvallende
studieresultaten dan kan het onderwijsteam besluiten om in de week van 26-4-2021 een extra
studieadvies te geven. Je hebt dan tot 05-07-2021 de tijd om te verbeteren. In de week van 5-072021 ontvang je een bindend studieadvies, gericht op het wel of niet vervolgen van de opleiding.

22 februari 2021

Route A

1.Positief
voorlopig
studieadvies

Route B

1.Negatief
voorlopig
studieadvies

Route C (optioneel)

26 april 2021

24 mei 2021

5 juli 2021

2.Positief
BINDEND
studieadvies

2.Positief
BINDEND
studieadvies

2.Negatief
BINDEND
studieadvies

2.Negatief
BINDEND
studieadvies

3.Extra
voorlopig
negatief
studieadvies

Ben je onder de 18 jaar, dan wordt het een negatief studieadvies (voorlopig, extra en bindend) ook
naar je ouder(s)/opvoeder(s) verstuurd.
Wil jij of je ouder(s)/opvoeder(s) naar aanleiding van het studieadvies een extra gesprek, dan kan je
dit aanvragen bij de slb’er.

3

Beoordelingspunten beroepshouding
Student:
Opleiding:
Leerperiode:

Houding/gedrag

Docenten/team:
Praktijkopleider:

Dit betekent dat je:

Afspraken
nakomen

Onderwijsactiviteit
voorbereiden

•
•
•
•
•
•
•

Werken volgens
de regels
en voorschriften

•

•
•
•
•
•

Communicatie/
Geheimhouding

•
•
•
•
•

Samenwerken en
overleggen met
studiegenoten/
collega’s

•
•
•

Eindoordeel

Studieloopbaanbegeleider:
Praktijkbegeleider:

V O toelichting

afspraken

afspraken nakomt;
op tijd en helder
communiceert over de
redenen als dit niet lukt;
verantwoordelijkheid neemt
voor je eigen leerproces.
voorbereid in de les komt;
alle benodigde materialen bij
je hebt;
huiswerkopdrachten uitvoert.
volgens de regels van de
school/praktijkinstelling/ BPV
bedrijf werkt;
je aan de (kleding)
voorschriften en aanwijzingen
houdt van
school/de instelling/het BPVbedrijf;
interesse toont voor de school
/ het werk en de organisatie.
vriendelijk en beleefd bent;
een correct taalgebruik hebt;
naar anderen luistert;
een actieve, geïnteresseerde
houding hebt;
op de juiste manier omgaat
met feedback;
zorgvuldig omgaat met
informatie;
je houdt aan
de geheimhoudingsplicht*.
initiatief neemt en inzet
toont;
bereid bent om taken op je te
nemen en uit te voeren;
over groepsopdrachten
overlegt en afstemt met
studiegenoten/collega’s;
een constructieve bijdrage
levert aan het leerklimaat in
de klas;
jouw collega’s en je
leidinggevende(n) informeert
uit jezelf (proactief).

Het eindoordeel (V of O) komt tot
stand volgens de normering van de
desbetreffende leerperiode.
Deze normering is beschreven in de
nominale lijn n.a.v. de ZC
richtlijnen.

*Voor zover van toepassing
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Bijlage 1: Nominale lijn van de opleiding commercieel medewerker OG, leerjaar 1
Crebo: 25134
Naam kwalificatie: Commercieel medewerker OG
Onderdeel diploma +
beroepshouding 1

1

Kerntaken
kwalificatiedossier
(basis- en profieldeel)

2

BPV

3

Branche- en
beroepsvereisten

4

Keuzedelen

5

Loopbaan &
Burgerschap

6

Nederlands (generiek)

7

Rekenen (generiek)

8

Engels (generiek:
alleen niveau 4)

9

Beroepshouding

Datum meting

Onderwijsteam: IH&M
Cohort en Leerweg: 2020 BOL
Niveau: 3

Nominale lijn eind P1
Oriëntatieproject
Project Marketing
Engels
Frans of Duits
Commerciële calculaties
Marketing
Bedrijfsonderzoek
ICT- vaardigheden
N.V.T.

Nominale lijn eind P2
Oriëntatieproject
Project Marketing
Engels
Frans of Duits
Commerciële calculaties
ICT-vaardigheden
Examen marketing

Nominale lijn eind P4
Alleen van toepassing na afgifte
extra voorlopig studieadvies

Nominale lijn eind P3
Project Sales
Engels
Frans of Duits
Commerciële calculaties
ICT- vaardigheden
Examen sales

Project Sales
Engels
Frans of Duits
Commerciële calculaties
ICT- vaardigheden
Onderzoeksopdracht

N.V.T.

N.V.T.

N.V.T.

N.V.T.

N.V.T.

N.V.T.

N.V.T.

N.V.T.

N.V.T.

N.V.T.

N.V.T.

Evaluatie loopbaangesprek in EOL +
opdrachten loopbaan & burgerschap
NuNederlands online
Portfolio
Toets
Toets
N.V.T.
3 van de 5 onderdelen
9-11-2020

Opdrachten loopbaan & burgerschap

Opdrachten loopbaan & burgerschap

Opdrachten loopbaan & burgerschap

NuNederlands online
Portfolio
Toets

NuNederlands online
Portfolio
Toets

NuNederlands online
Portfolio
Toets

Toets

Toets

Toets

N.V.T.
3 van de 5 onderdelen
22-02-2021

N.V.T.
4 van de 5 onderdelen
24-05-2021

N.V.T.
4 van de 5 onderdelen
05-07-2021
(alleen van toepassing na afgifte extra
studieadvies)

Bij meer dan 50% van de beoordeelde onderdelen voldoende, krijgt de student een positief advies.
Bij 50% van de beoordeelde onderdelen voldoende, wordt het studieadvies bepaald door de onderwijseenheid.
Bij minder dan 50% van de beoordeelde onderdelen voldoende, krijgt de student een negatief advies. De onderwijseenheid mag van dit advies afwijken.

1

Wanneer een code in een bepaalde periode niet van toepassing is kan deze door het onderwijsteam in dit overzicht en in EOL op N.V.T gezet worden.
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LEERJAAR 1 PERIODE 1
KERNTAKEN KWALIFICATIEDOSSIER
VAK
TOETSEN ETC.
Beoordeling
Project Marketing
Project
O/V V = 2 stp*
Oriëntatieproject
Project
O/V V = 2 stp
Voorbereiding profiel
Toets
≥ 5,5 = 2 stp
Groothandel
Engels
Toets / overhoring / opdrachten moeten
Gemiddeld ≥ 5,5
gemiddeld voldoende zijn en resultaat
= 2 stp
taalblokken voldoende.
Duits of Frans
Toets / overhoring / opdrachten moeten
Gemiddeld ≥ 5,5
gemiddeld voldoende zijn (en resultaat
= 2 stp*
taalblokken) voldoende.
Commerciële calculaties
Toets periode 1
≥ 5,5 = 2 stp
Marketing
Toets
≥ 5,5 = 2 stp
Opleidingsproject
Bedrijfsonderzoek
O/V V = 1 stp
ICT-vaardigheden
Eindopdracht
O/V V = 1 stp
Voor een positief advies op dit onderdeel heb je minimaal 70% van de studiepunten nodig.
Nederlands
Nederlands online
Resultaten opdrachten voldoende
O/V V = 1 stp
Portfolio
Resultaten opdrachten voldoende
O/V V = 1 stp
Toets
≥ 5,5 = 1 stp
Voor een positief advies op dit onderdeel heb je minimaal 2 stp nodig.

Rekenen
Rekenen
Toetsen moeten gemiddeld voldoende zijn.
Voor een positief advies op dit onderdeel heb je minimaal 2 stp nodig.
Loopbaan en burgerschap
Burgerschap
Opdrachten

Leren & Loopbaan

Portfolio (incl LOB opdr.)+
evaluatie loopbaangesprek in EOL

≥ 5,5 = 2 stp

80% voldaan en
voldoende = 1
stp
100% = 2 stp
O/V V = 1 stp

Voor een positief advies op dit onderdeel heb je minimaal 2 stp nodig. Minimaal 1 stp voor
burgerschap en 1 stp voor leren & loopbaan.
Beroepshouding
1. Afspraken nakomen
2. Onderwijsactiviteiten voorbereiden
3. Werken volgens de regels en voorschriften
4. Communicatie/ geheimhouding
5. Samenwerken en overleggen met studiegenoten/ collega’s
Voor een positief advies moet de beroepshouding op minimaal 3 onderdelen voldoende zijn
* Stp = studiepunten
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LEERJAAR 1 PERIODE 2
KERNTAKEN KWALIFICATIEDOSSIER
VAK
TOETSEN ETC.
Beoordeling
Project Marketing
Project
O/V V = 2 stp
Oriëntatieproject
Project
O/V V = 2 stp
Engels
Toets / overhoring / opdrachten moeten
Gemiddeld ≥ 5,5
gemiddeld voldoende zijn en resultaat
= 2 stp
taalblokken voldoende.
Duits of Frans
Toets / overhoring / opdrachten moeten
Gemiddeld ≥ 5,5
gemiddeld voldoende zijn (en resultaat
= 2 stp*
taalblokken) voldoende.
Voorbereiding profiel
Toets
≥ 5,5 = 2 stp
Groothandel
Comcal Marketing
Examen
≥ 5,5 = 4 stp
Marketing
Examen
≥ 5,5 = 4 stp
ICT-vaardigheden
Eindopdracht
O/V V = 1 stp
Voor een positief advies op dit onderdeel heb je minimaal 75% van de studiepunten nodig.
Nederlands
Nederlands online
Resultaten opdrachten voldoende
O/V V = 1 stp
Portfolio
Resultaten opdrachten voldoende
O/V V = 1 stp
Toets
≥ 5,5 = 1 stp
Voor een positief advies op dit onderdeel heb je minimaal 2 stp nodig.
Rekenen
Rekenen
Toetsen moeten gemiddeld voldoende zijn.
≥ 5,5 = 2 stp
Voor een positief advies op dit onderdeel heb je minimaal 2 stp nodig.
Loopbaan en burgerschap
Burgerschap
Opdrachten
80% ingeleverd
en voldoende =
1 stp
100% = 2 stp
Leren & Loopbaan
Portfolio
O/V V = 1 stp

Voor een positief advies op dit onderdeel heb je minimaal 2 stp nodig. Minimaal 1 stp voor
burgerschap en 1 stp voor leren & loopbaan.
Beroepshouding
1. Afspraken nakomen
2. Onderwijsactiviteiten voorbereiden
3. Werken volgens de regels en voorschriften
4. Communicatie/ geheimhouding
5. Samenwerken en overleggen met studiegenoten/ collega’s
Voor een positief advies moet de beroepshouding op minimaal 3 onderdelen voldoende zijn
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LEERJAAR 1 PERIODE 3
KERNTAKEN KWALIFICATIEDOSSIER
VAK
TOETSEN ETC.
Beoordeling
Project Sales
Project
O/V V = 2 stp
Voorbereiding profiel
Toets
≥ 5,5 = 2 stp
Groothandel
Engels
Toets / overhoring moeten gemiddeld
≥ 5,5 = 2 stp
voldoende zijn en taalblokken volgens
planning voldoende gemaakt.
Duits of Frans
Toets / overhoring / opdrachten moeten
Gemiddeld ≥ 5,5
gemiddeld voldoende zijn (en resultaat
= 2 stp*
taalblokken) voldoende.
Commerciële calculaties
Examen
≥ 5,5 = 2 stp
Sales
Examen
≥ 5,5 = 4 stp
ICT-vaardigheden
Eindopdracht
O/V V = 1 stp
Voor een positief advies op dit onderdeel heb je minimaal 80% van de studiepunten nodig.
Nederlands
Nederlands online
Resultaten opdrachten voldoende
O/V V = 1 stp
Portfolio
Resultaten opdrachten voldoende
O/V V = 1 stp
Toets
≥ 5,5 = 1 stp
Voor een positief advies op dit onderdeel heb je minimaal 2 stp nodig.
Rekenen
Rekenen
Toetsen moeten gemiddeld voldoende zijn.
≥ 5,5 = 2 stp
Voor een positief advies op dit onderdeel heb je minimaal 2 stp nodig.
Loopbaan en burgerschap
Burgerschap
Opdrachten
80% ingeleverd
en voldoende =
1 stp
100% = 2 stp
Leren & Loopbaan
Portfolio
O/V V = 1 stp

Voor een positief advies op dit onderdeel heb je minimaal 2 stp nodig. Minimaal 1 stp voor
burgerschap en 1 stp voor leren & loopbaan.
Beroepshouding
1. Afspraken nakomen
2. Onderwijsactiviteiten voorbereiden
3. Werken volgens de regels en voorschriften
4. Communicatie/ geheimhouding
5. Samenwerken en overleggen met studiegenoten/ collega’s
Voor een positief advies moet de beroepshouding op minimaal 4 onderdelen voldoende zijn
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LEERJAAR 1 PERIODE 4
KERNTAKEN KWALIFICATIEDOSSIER
VAK
TOETSEN ETC.
Beoordeling
Project Sales
Project
O/V V = 2 stp
Voorbereiding profiel
Toets
≥ 5,5 = 2 stp
Groothandel
Engels
Toets / overhoring moeten gemiddeld
≥ 5,5 = 2 stp
voldoende zijn en taalblokken volgens
planning voldoende gemaakt.
Duits of Frans
Toets / overhoring / opdrachten moeten
Gemiddeld ≥ 5,5
gemiddeld voldoende zijn (en resultaat
= 2 stp*
taalblokken) voldoende.
Examen comcal sales
Examen
≥ 5,5 = 4 stp
Recht- en klachtenprocedure
Onderzoeksopdracht
≥ 5,5 = 4 stp
ICT-vaardigheden
Eindopdracht
O/V V = 1 stp
Voor een positief advies op dit onderdeel heb je minimaal 80% van de studiepunten nodig.
Nederlands
Nederlands online
Resultaten opdrachten voldoende
O/V V = 1 stp
Portfolio
Resultaten opdrachten voldoende
O/V V = 1 stp
Toets
≥ 5,5 = 1 stp
Voor een positief advies op dit onderdeel heb je minimaal 2 stp nodig.
Rekenen
Rekenen
Toetsen moeten gemiddeld voldoende zijn.
≥ 5,5 = 2 stp
Voor een positief advies op dit onderdeel heb je minimaal 2 stp nodig.
Loopbaan en burgerschap
Burgerschap
Opdrachten
80% ingeleverd
en voldoende =
1 stp
100% = 2 stp
Leren & Loopbaan
Portfolio
O/V V = 1 stp

Voor een positief advies op dit onderdeel heb je minimaal 2 stp nodig. Minimaal 1 stp voor
burgerschap en 1 stp voor leren & loopbaan.
Beroepshouding
1. Afspraken nakomen
2. Onderwijsactiviteiten voorbereiden
3. Werken volgens de regels en voorschriften
4. Communicatie/ geheimhouding
5. Samenwerken en overleggen met studiegenoten/ collega’s
Voor een positief advies moet de beroepshouding op minimaal 4 onderdelen voldoende zijn
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