BEOORDELINGSSTRUCTUUR COHORT 2020 TECHNIEK EN TECHNOLOGIE
25095 Opperman Bestratingen BBL
BEROEPS-EN BRANCHEVEREISTEN

KEUZEDEEL

BPV
BPV 4 dagen/week

25% van het Keuzdeel 1 af.

Iedere periode een
urenverantwoording.
Iedere 2 perioden de
gele voortgangsregistratie en de rode
periodieke beoordeling in de
trajectmap ingevuld voor alle 4
beoordelingseenheden
(portfolio)voortgangsgesprek

1

50% van het Keuzdeel 1 af.

BPV 4 dagen/week

portfolio

0-meting bouwstenen

portfolio

Iedere periode een
urenverantwoording.
Iedere 2 perioden de
gele voortgangsregistratie en de rode
periodieke beoordeling in de
trajectmap ingevuld voor alle 4
beoordelingseenheden

2

TALEN
(Nederlands )

REKENEN

BEROEPSHOUDING

Instaptoets: Getallen

0-meting spelling & grammatica

Lessen en lestoetsen: Getallen

Bouwsteen 1

Eindtoets: Getallen

Bouwsteen 2

Instaptoets: Verhoudingen

Bouwsteen 3

Lessen en lestoetsen: Verhoudingen

Bouwsteen 4

Eindtoets: Verhoudingen

Iedere periode een
urenverantwoording.
Iedere 2 perioden de
gele voortgangsregistratie en de rode
periodieke beoordeling in de
trajectmap ingevuld voor alle 4
beoordelingseenheden

3

portfolio

Bouwsteen 5

Instaptoets: Meten & Meetkunde

Bouwsteen 6

Lessen en lestoetsen: Meten en

Bouwsteen 7

Eindtoets: Meten en Meetkunde
▼

1

BPV 4 dagen/week

,

▼

(portfolio)voortgangsgesprek + studieadvies
75% van het Keuzdeel 1 af.

▼

▼

▼

(portfolio)voortgangsgesprek + studieadvies

▼

PORTFOLIO

▼

Start Keuzedeel 1

LOOPBAAN &
BURGERSCHAP

▼

BASIS- en PROFIELDEEL
(kerntaken en werkprocessen)

▼

leerjaar en
periode

▼

▼

▼

▼

▼

*voor een positief bindend studieadvies moet minimaal 50% van de aangeboden deelgebieden voldoende zijn afgerond.
100% van het Keuzdeel 1 af.

EE1 Werkterrein inrichten

PvB Keuzedeel 1

BPV 4 dagen/week

portfolio

Bouwsteen 8

Instaptoets: Verbanden

Bouwsteen 9

Lessen en lestoetsen: Verbanden

Iedere periode een
urenverantwoording.
Iedere 2 perioden de
gele voortgangsregistratie en de rode
periodieke beoordeling in de
trajectmap ingevuld voor alle 4
beoordelingseenheden

EE1 2 Werkvoorbereiden en verhardingen
aanbrengen.
Examen B1-K1 Praktijk (5,5 of hoger)
EE1 Werkterrein inrichten.
EE2 Werkvoorbereiden en verhardingen
aanbrengen.

Eindtoets: Verbanden
▼

4

Examen Bi-K1 Theorie ( 5,5 of hoger )

(portfolio)voortgangsgesprek + overgangsbeslissing/ eindgesprek

▼

▼

▼

▼

voldaan aan alle eisen = door naar leerjaar 2

▼

▼

Resultaten van de
formatieve toetsen
komen in het
ontwikkelings-portfolio.
Periodiek wordt, tijdens
het (portfolio)voortgangsge-sprek,
de studievoort-gang op
alle examenonder-delen
met de student
besproken.
Daarnaast wordt de
beroepshouding van de
student beoordeeld en
besproken.

BEOORDELINGSSTRUCTUUR COHORT 2020 TECHNIEK EN TECHNOLOGIE
25095 Opperman Bestratingen BBL
BASIS- en PROFIELDEEL
(kerntaken en werkprocessen)

BEROEPS-EN BRANCHEVEREISTEN

KEUZEDEEL

BPV

LOOPBAAN &
BURGERSCHAP

Start Keuzedeel 2

BPV 4 dagen

25% van het Keuzdeel 2 af.

Iedere periode een
urenverantwoording.
Iedere 2 perioden de
gele voortgangsregistratie en de rode
periodieke beoordeling in de
trajectmap ingevuld voor alle 4
beoordelingseenheden

50% van het Keuzdeel 2 af.

BPV 4 dagen

5

portfolio

TALEN
(Nederlands)
Eindtoets lezen

REKENEN
Examentrainging

Eindtoets luisteren

▼

(portfolio)voortgangsgesprek
Examen Theorie P3 K1 ( 5,5 of hoger)

Examen Rekenen

portfolio

6

2

▼

Iedere periode een
urenverantwoording.
Iedere 2 perioden de
gele voortgangsregistratie en de rode
periodieke beoordeling in de
trajectmap ingevuld voor alle 4
beoordelingseenheden

EE3 Straatwerk uitvoeren

portfolio

Iedere periode een
urenverantwoording.
Iedere 2 perioden de
gele voortgangsregistratie en de rode
periodieke beoordeling in de
trajectmap ingevuld voor alle 4
beoordelingseenheden

Exanen Praktijk P3-K1 (5,5 of hoger )
EE3 Straatwerk uitvoeren

▼

7

BPV 4 dagen

▼

(portfolio)voortgangsgesprek + studieadvies
75% van het Keuzdeel 2 af.

BPV 4 dagen

PvB Keuzedeel 2

Iedere periode een
urenverantwoording.
Iedere 2 perioden de
gele voortgangsregistratie en de rode
periodieke beoordeling in de
trajectmap ingevuld voor alle 4
beoordelingseenheden

8

Eind PvB of som van meerdere PvB's*

Voldaan aan branche- en
beroepsvereisten

▼
a. Voldaan aan
eisen
basis- en profieldeel

▼

b. Voldaan aan branche- en
beroepsvereisten

▼

▼

▼

▼

▼

Examen per gevolgd keuzedeel*

Gestelde BPV-uren + BPV-opdracht(en)

Curriculum +
BPV-opdracht(en)

Taalexamen
Centraal landelijk (2 gebieden) +
Radius toetsing (3 gebieden)

Rekenexamen
Centraal landelijk (4 domeinen)

▼

▼

▼

▼

▼

c. Voldaan aan eisen keuzedeel

d. Voldaan aan BPV-eisen

e. Voldaan
aan eisen L&B

f. Voldaan aan taaleisen

g. Voldaan aan rekeneisen

▼

▼

▼

▼

▼

voldaan aan alle eisen = diploma

▼

▼

portfolio
▼

100% van het Keuzdeel 2 af.

▼

(portfolio)voortgangsgesprek + studieadvies
Examen Theorie P4-K1 ( 5,5 of hoger)

PORTFOLIO

BEROEPSHOUDING

▼

leerjaar en
periode

Beoordeling van de 10 aspecten van de
beroepshouding

h. Voldaan aan beroesphouding

Resultaten van de
formatieve toetsen
komen in het
ontwikkelingsportfolio.
Periodiek wordt,
tijdens het (portfolio)voortgangsge-sprek,
de studievoort-gang
op alle examenonderdelen met de student
besproken.
Daarnaast wordt de
beroepshouding van
de student beoordeeld
en besproken.

